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Inledning 
Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och 
övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och 
Övergripande plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 ska svara upp gentemot. 

Kulturnämndens årsredovisning innehåller en uppföljning av verksamhetsvolymer, måluppfyllelse, 
särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred bild av 
kulturnämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. 
Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som behandlas av 
kommunstyrelsen i mars och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020. 

Ansvarsområde 
Kulturnämnden 

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för 
kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver 
ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. 

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker 
och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning 
på gator, torg och andra allmänna platser. 
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Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & framåtblick 
Sammantagen bedömning 
Resurser 

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på +925 tkr för år 2019 gentemot budgeten. Enligt 
kommunstyrelsens beslut 2019-03-27 skulle Kulturnämnden genomföra en besparing motsvarande 
600 tkr. Kulturnämndens positiva resultat beror främst på vakanta tjänster. 

Verksamhet 

Den sammantagna bedömningen är att kulturförvaltningen verksamhet bedrivs på ett bra sätt. 2019 
innebar ansträngningar på en organisation som under många år varit stabil med hög 
personalomsättning bland både personal och ledning, delvis beroende av pensionsavgångar. Något 
som resulterade i att kulturförvaltningen hade vakanta tjänster på både personal- och ledningsnivå 
under delar av året. Detta syns inte märkbart i varken omfattning eller kvalitet på verksamheten. 
Kulturförvaltningen har utöver grunduppdraget också drivit ett flertal projekt under året, något som 
bidrar till måluppfyllelse, kvalitet och utveckling såväl som tillskott av externa medel. 

Resultat 

Kulturförvaltningens resultat ligger i linje med kommunplanen, visionen och budget. De 
målsättningar som kulturnämnden satte upp i sin plan med budget för 2019 och som sedan 
konkretiserats i verksamhetsplaneringen har i hög grad genomförts enligt plan. 

Nytta 

Sammantagen nytta av kulturförvaltningens verksamheter är en ökad livskvalitet för Katrineholms 
invånare, för vad vore en stad utan kultur? Kulturen bidrar till att skapa attraktiva miljöer och 
livskraft i Katrineholm. Genom Lyckliga Gatorna och Perrongen får alla barn och unga samma rätt till 
en aktiv fritid präglad av kultur, idrott och allt däremellan. Biblioteket bidrar till utveckling av det 
demokratiska samhällets genom grunduppdraget och de aktiviteter som genomförs. Konsten finns 
för att påverka, väcka diskussion och försköna de miljöer som både medborgarna och 
kommunpersonalen vistas i varje dag. Ett rikt kulturliv ger upplevelser och skapar mening för både 
invånare och besökare. 

  

Framåtblick 
Kulturförvaltningens ram har tillfälligt förstärkts under 2020 med medel för Lyckliga gatorna och 
ungdomsverksamheten. Både Lyckliga Gatorna och Perrongens verksamheter är dock även 
fortsättningsvis beroende av extern finansiering för att kunna möte behovet från målgrupperna, 
vilket påverkar både den långsiktiga planeringen och personalens arbetssituation. 

Med de utmaningar som kommunen står inför krävs nya tankesätt och en öppenhet för olika former 
av samverkan, såväl internt som externt. Samarbete över organisatoriska gränser för att hitta 
synergieffekter är ett arbete som är påbörjat och som kommer fortsätta. 

I och med att Kulturförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen numera har samma 
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förvaltningschef kommer ökad samverkan mellan dessa förvaltningar i syfte att stärka och 
effektivisera verksamheterna att bli en mer naturlig del. 

För att möta upp de ökade kraven på en kostnadseffektiv verksamhet är också det fortsatta arbetet 
med digitalisering och e-tjänster prioriterat. 

Kultur har en oerhört viktig roll att fylla i samhällsbyggandet och det arbete som sker inom 
kulturnämndens ansvarsområde varje dag bidrar inte bara till ökad livskvalitet för dagens invånare 
utan också till att bygga framtidens Katrineholm. 
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Volymutveckling 
Volymmått Utfall 2018 Utfall 2019 

Arrangemangsbidrag, beviljade 24 24 

Ungdomsbidrag ”Snabba stålar”, beviljade 11 6 

Antal besökare i Kulturhuset 259 698 260 555 

Besök på Kulturhusets konstutställningar 18 306 22 933 

Utlån av e-media 8 784 19 604 

Utlån per invånare 6,2 6,89 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 62 % 58 % 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 38 % 42 % 

Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 75 833 61 641 

Kommentar till volymutveckling 
Under 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det nya föreningsreglementet så projektbidrag 
skiljs från arrangemangsgarantin. I volymmåttet för 2019 finns både projektbidrag och 
arrangemangsgaranti rapporterade. 

Antalet ansökningar inom snabba stålar har varit lågt för 2019. Under 2019 har vi gått över till att 
hantera snabba stålar i e-tjänst vilket gjort att personalen på Perrongen inte är lika inblandade i 
ansökningsprocessen som tidigare. Detta kan vara en anledning till att ansökningsantalet har gått 
ner. Det är också så att Snabba stålar är en svår uppskattning att göra då antalet ansökningar skiftar 
mycket från år till år. 

Konsthallens satsningar på att nå nya målgrupper har fallit väl ut. Detta i kombination med populära 
utställningar som Stina Wollter och Saadia Hussein gör att besöksantalet ökat under 2019. 

Den stora skillnaden mellan 2018 och 2019 beror sannolikt på dels byte av bibliotekssystem och dels 
att man lagt in olika utlån i måttet mellan åren. Under 2020 görs en översyn över volymmått och 
indikatorer. 

Siffran för antalet besökare på Perrongen har minskat något. Detta har sannolikt med att kvinnorna 
och staden repeterades och spelades på Perrongen under 2018. För 2017 var utfallet på helår 
52 627 besökare. För 2019 har antalet ungdomar som vistas i verksamheten snarare ökat markant. 
Volymmåttet visar inte detta. 
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Målredovisning 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
KVISK (Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur) 

Projektet KVISK finansierades av Europeiska socialfonden och genomfördes av Katrineholms 
kommun i samarbete med Region Östergötland, Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och 
NyföretagarCentrum. Projektet avslutades 31 maj 2019. 

Projektets målgrupp var nyanlända kulturarbetare i Sörmland och Östergötland. De deltagare som 
medverkade hade en bakgrund inom ett brett fält av kulturella och kreativa yrken som exempelvis 
författare, journalister, fotografer, konstnärer, musiklärare, formgivare. Projektet arbetade med att 
stötta dessa kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, med visionen att långsiktigt 
skapa möjligheter för en utökning av kultursektorn i form av nya målgrupper och verksamheter 
samt göra de nyanlända kulturarbetarna till brobyggare för integration. 

Projektet genomförde följande aktiviteter: 

• Rekrytering och identifiering av deltagare 
• Introduktion till den kreativa arbetsmarknaden (8 block à 5 veckor) 
• Matchning av deltagare och praktikplatser 
• Genomförande av språkpraktik/yrkesbedömningspraktik 
• Nätverksaktiviteter, t.ex. mingeldagar och deltagarträffar 

Projektresultat 

Projektet nådde framgångsrikt sina resultat och har under projekttiden 

• haft kontakt med totalt 123 nyanlända kulturarbetare varav 65 personer varit inskrivna 
deltagare som fått stöd genom introduktion och praktik, 

• synliggjort målgruppen nyanlända kulturarbetare och visat att de har goda möjligheter till 
etablering med hjälp av anpassade åtgärder, 

• utarbetat en metod för att bemöta och introducera nyanlända kulturarbetare vilken sprids 
utanför projektet genom en pilotkurs på Eskilstuna folkhögskola samt, 

• haft nöjda deltagare där majoriteten uppger att projektet bidragit till att de fått ett 
professionellt kontaktnät och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet på den svenska 
arbetsmarknaden. 

  

Projektverksamhet 

Genom att arbeta strategiskt med projektverksamhet finns möjligheter för kulturförvaltningen att 
rekrytera personal under kortare eller längre tid. Utöver KVISK exempelvis i projekten Lyckliga 
Bibblan och Lyckliga skogen. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

Kulturförvaltningen har genom sin projektverksamhet både rekryterat personal och 
haft flera praktikanter. 
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Offentlig gestaltning 

Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med ny offentlig konst enligt både budget och en-
procentregeln som en del av grunduppdraget. Under 2019 invigdes skulpturen Här och där av 
Fredrik Raddun på trafikplats Gläntan. Även del 2 av Det lilla är det stora av Niklas Mulari invigdes 
under 2019. 

För den nya offentliga gestaltningen på Duvegården är arbetet igång och konstnärer som får 
uppdragen väljs i februari 2020. 

Offentlig konst kräver underhåll varför representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), 
service- och teknikförvaltningen (STF) och kulturförvaltningen (KULF) har träffats för att påbörja 
arbetet med att skapa en underhållsplan för offentlig konst i Katrineholms kommun. 

En ny offentlig konst-folder har tagits fram. De främsta ändringarna är att nya konstverk har lagts 
till, förordet har ändrats och att den nu följer den nya grafiska profilen. 

  

Lokstallsområdet 

Investeringarna för Lokstallsområdet blev framflyttade till 2020. Under 2019 har tydliga skyltar över 
samtliga verksamheters entréer satts på plats. Verkstadsmiljön i stall 8 och 9 är under uppbyggnad. 

  

Lyckliga Gatorna 

Under 2019 genomförde Lyckliga Gatorna en kartläggning som en del av en större satsning på att 
motverka hot och våld bland barn och unga (framförallt pojkar) i Katrineholm. Fokusområdet för 
kartläggningen är barn och unga varför insatser som riktar sig till vuxna inte är med i kartläggningen 
annat än om de också berör barn och unga. 

För att nå ett framgångsrikt arbete med trygghet och säkerhet krävs både ett kortsiktigt och 
långsiktigt arbete med våldsprevention. Det långsiktiga kan vara en större utmaning eftersom det 
kortsiktiga tar mycket tid och resurser i anspråk. Kartläggningen som genomfördes syftade till att 
kartlägga förutsättningarna för det långsiktiga arbetet genom att se vilka insatser som genomförs 
för att främja trygghet och motverka våld. 

Kartläggningen knöt an till såväl kommunplan som Handlingsplan för jämställdhet kopplad till CEMR 
2020–2023. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR 

 

Arbetet med den offentliga gestaltningen resulterar i trygga miljöer. Genom 
våldspreventiva kartläggningen tas ett kommunövergripande helhetsgrepp kring barn 
och ungas trygghet i relation till genus. 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
Samverkan förskola och bibliotek 

Samverkan mellan kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen rörande förskolor och bibliotek 
formaliserades under 2019 med nämndbeslut. En stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som 
medvetet prioriterar de insatser som ger mest effekt ska skapas. Verksamheten ska också ha tydliga 
uppdrag och funktioner och inte vara beroende av person och relation i första hand. Som några 
första steg var det i mars 2019 en kick-off där förskolelärarna fick information om projektet Hållbar 
framtid. Under 2019 har också tre träffar med förskolornas IKT- och språkombud genomförts 
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(informations- och kommunikationsteknik). Träffarna planeras och genomförs gemensamt av 
personal från de båda förvaltningarna. 

Styrgruppen som består av bibliotekschef, verksamhetschef för förskolorna och en förskolechef för 
varje samordningsområde fattade beslut om att rikta insatserna till Julita och Strångsjö varför 
förskolebibliotekarier varit hos förskolorna Ängsstugan och Räven under 2019. På förskolorna har 
de hjälpt till med att utforma läsmiljöer och se över bokbestånd samt haft högläsning med barnen. 

  

Skolbibliotek 

Skolbiblioteken har under 2019 genomfört aktiviteter vid 2 381 tillfällen. Bland annat har 432 
berättar- eller sagostunder, 542 boksamtal, 192 bok- eller läscirklar, 273 
data/internethandledningstillfällen och 23 författarsamtal genomförts. Samma elever kan ha 
medverkat vid fler än ett tillfälle. Exempelvis har några klasser regelbundna sago- och 
berättarstunder medan andra inte har någon alls utan andra aktiviteter. 

  

Andra aktiviteter inom målområdet 

Läxhjälp på Perrongen 

På Perrongen sker löpande läxhjälp med hjälp av estetiska lärprocesser i kombination med tekniska 
hjälpmedel. Denna vänder sig till ungdomar mellan 13- 20 år. 

Sommarskola med hjälp av estetiska lärprocesser 

Från och med 2019 har bildningsförvaltningen helhetsansvar för Sommarskolan både på Perrongen 
och för den betygsändrande sommarskolan på Järvenskolan. Sommarskolan på Perrongen 
genomfördes vecka 25 och 26. Första veckan kom 23 deltagare och andra veckan medverkade 27 
deltagare. Eftersom anmälan till sommarskolan var sent ute och svår att hitta på Lärknuten hade 
sommarskolan färre deltagare än väntat. Detta är något som förväntas ändras till nästa läsår. 19 
elever deltog i SVA-undervisning (svenska som andraspråk) på sommarskolan och spelade både 
teater och sjöng på redovisningen. 

Skapande skola 

Kulturförvaltningen har även 2019 medverkat i det strukturella arbetet kring Skapande skola 
tillsammans med Kulturskolan. Detta främst rörande planering, prioritering, ansökning och 
utvärdering av Skapande skola medan Kulturskolan står för genomförandet av aktiviteterna och 
kommunikationen med skolorna. 
 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 
BIN, KULN 

 

Genom samverkan mellan biblioteket och förskolorna skapas en brygga till biblioteket 
för både barn och deras föräldrar. 

 Fler elever ska klara 
målen i grundskolan och 
nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

 

Komplementet till undervisningen som skolbiblioteken kan erbjuda bidrar till barns 
lärande. 

 Fler elever ska klara 
målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

 

Läxhjälp på Perrongen och skolbibliotekens verksamhet bidrar till måluppfyllelse. 
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

Lyckliga gatornas vardagsaktiviteter bidrar till att fler barn blir aktiva. 

Trygg vård & omsorg 
Lyckliga gatorna 

Vardagsaktiviteterna 

Lyckliga gatorna har haft verksamhet på tre skolor under 2019: Västra skolan, Nyhemsskolan och 
Ellwynska skolan. Verksamheten har bedrivits i direkt anslutning till skoldagens slut. Det har vart en 
jämn fördelning av flickor och pojkar i verksamheten. Vid varje tillfälle erbjuds både en idrotts- och 
en kulturaktivitet. Vilka har varierat beroende på efterfrågan från barnen men även hur lokalytor 
sätt ut. 

Sommarlov 

Genom stadsbidrag kunde Lyckliga gatorna hålla aktiviteter varje dag under hela sommarlovet. 
Aktiviteterna under vardagarna var välbesökta. Under helgerna ambulerade verksamheten genom 
att besöka Katrineholms kransorter, dessa aktiviteter hade ett mindre antal besökare. Varje vardag 
erbjöd Lyckliga gatorna lunch till deltagarna. Aktiviteterna som erbjöds var varierande, så som 
idrottsaktiviteter och kulturaktiviteter. 

Loven 

Under 2019 fanns det inga stadsbidrag för att genomföra lovverksamhet varför det inte fanns någon 
lovverksamhet under påsklovet 2019. Höstlovet genomfördes med stöd från Sörmlandssparbank. 
Jullovet genomfördes genom sponsring från KFAB. Båda loven blev lyckade och var välbesökta. 
Loven hade varierande program med bland annat utomhus-aktiviteter, bio, dans, skapande verkstad 
och resa till visualiseringscenter. 

Gatufester 

Under 2019 genomfördes två gatufester, den 16 augusti i Nävertorpsparken och den 30 augusti i 
Sveaparken. Årets gatufester var välbesökta och festen i Sveaparken slog besöksrekord. Antalet 
ungdomar i övre tonåren ökade kraftigt jämfört med tidigare år, bland annat bidrog att vi hade två 
mer kända artister som dragplåster. 2019 var också året då öppen scen slog igenom med full kraft, 
nu ville katrineholmare i alla åldrar stå på scen och visa sina talanger. 

Gatufesterna har etablerat sig i områdena vilket syns på antalet aktörer som vill medverka samt på 
antalet besökare på plats. Gatufesterna börjar också resultera i synergieffekter där samarbeten som 
påbörjats kring gatufesterna också fortsätter efter genomförandet. Gatufesterna blir på så sätt både 
en möjlighet i sig och en arena för framtida samarbeten. Utifrån föregående gatufester var 
förväntan att det skulle gå bra men det blev ännu bättre. 

Vardagsfester 

2019 provade vi på att genomföra två så kallade vardagsfester, det vill säga lite mindre 
områdesfester än de stora gatufesterna. Båda festerna var välbesökta. 

Projekt 

Löparakademin 

Under våren 2019 genomfördes ett samarbete med Löparakademin. Löparakademins 
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tioveckorsprogram syftar till att deltagare genom träning, workshops och mentorskap får verktyg för 
att sätta upp och nå personliga mål. Målet är att alla deltagare efter avslut ska ha fått en stärkt tro 
på sin egen förmåga, redskap för att jobba målinriktat och en kunskap om en mer hälsosam livsstil. I 
utvärdering av projektet framkom att de deltagare som varit med fått positiva effekter av sitt 
deltagande. 

Lyckliga skogen 

Under hösten startade Lyckliga gatorna ett samarbete med friluftsfrämjandet. Lyckliga Skogen 
finansieras genom bidrag från Svenska Postkodstiftelsen. Lyckliga skogen syftar till att genom ökad 
kunskap och positiva erfarenheter av naturen kan engagemang växa för att vilja motverka 
klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. I detta projekt vill Friluftsfrämjandet 
Katrineholm nå barn och unga som annars inte har vana eller möjlighet att vistas i skog och mark. 
Deltagarna kommer bland annat få kunskaper om allemansrätten och engageras i ett 
vildmarksäventyr. 

  

Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 

Samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har skett på olika sätt 
under 2019. Bland annat har delar av programverksamheten fokuserat på vård- och omsorgs 
målgrupp med aktiviteter som konstworkshopar, lunchföreställningar, dag för frivilliga och projektet 
Bilder från förr. 

Perrongen samarbetar också med ett boende i Baggetorp och har två deltagare med 
funktionsvariationer som coachas i sång och musik, samt deltar i egna konsertframträdanden på 
Perrongen. 

  

Andra aktiviteter inom målområdet 

Som en del av kommunens ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) hade 
Perrongen extraöppet på Valborgsmässoafton, vid skolavslutningen och på julafton. Öppethållandet 
är mycket positivt för de som medverkar och bidrar till en minskad konsumtion av alkohol och 
narkotika. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Ökade förutsättningar för 
aktiviteter för brukare 
inom vård och omsorg 
KULN, STN, VON 

 

Kulturförvaltningens och vård-och omsorgsförvaltningens samverkan ger fler 
kulturella aktiviteter för brukare inom vård och omsorg. 

 Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 

Genom Lyckliga Gatornas arbete kan barn och unga få en trygg och aktiv fritid. 
Strukturen kring Lyckliga Gatorna gör också att utsatta barn och unga kan fångas upp 
tidigt. 

 Färre barn och unga ska 
utsättas för risk att skadas 
till följd av eget eller 
andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika 
KS, BIN, BMN, KULN, 
SOCN 

 

Kulturförvaltningens arbete med barn och unga inkluderar också ANDTS-perspektiv 
på både grupp- och individnivå. 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
Ungdomsverksamheten 
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Aktiviteter 

En uppsjö med olika aktiviteter riktade till unga har genomförts under året, både öppna och styrda 
verksamheter. Under våren 2019 fanns gruppverksamhet på onsdagar på Perrongen, bland annat 
ridning, drejning och biljard. Dessa leddes också av andra än Perrongens egen personal. Exempelvis 
skedde en i Afrobeat där resultatet blev bildandet av dansgruppen Afro Feeling. 

På lördagar finns ett roterande schema mellan Open dance floor, Open stage och Open talk vilka är 
mycket välbesökta. Lördagarna lockar många ungdomar, oftast över 100 stycken per kväll. 
Exempelvis drog den Open stage som genomfördes i september hade 250 besökare från 
Katrineholm, Flen och Vingåker. 

Perrongen har också haft mindre events på lilla scenen, med trolleri, rap och sång. Nytt för 2019 var 
att Kulturafton omvandlades till Kulturkväll och skedde på Perrongen. Det blev en kulturkväll med 
dans, musik, mat och kultur. Det har också skett två deltävlingar inom Poerty slam på Perrongen. Där 
fick alla åldersgrupper medverka. 

  

Riktade målgruppsinsatser för att nå fler målgrupper 

Perrongen arbetar medvetet och strategiskt med att verksamheten på Perrongen genomsyras av ett 
jämlikhetsperspektiv för att alla ska känna sig välkomna. Under 2019 har det genomförts ett antal 
satsningar för att nå nya målgrupper. Bland annat löparakademin tillsammans med Lyckliga 
gatorna, MOGAI, tjejskate och nattfotboll. Perrongen har utöver detta också medverkat i två externt 
finansierade projekt under året. 

Erasmus-läger Storyland – using storytelling for intercultural dialogue 

Projektägare var Ung Egedal från Danmark som Perrongen samverkat med kring filmläger under 
några år. Denna gång handlade projektet dock om storytelling och skedde i Makedonien. 
Samverkansparter i projektet var från Kroatien och Makedonien. Många ungdomar visade intresse 
för lägret som skedde i augusti. En grupp på sex deltagare valdes ut, hade sammankomster och 
planerade tillsammans. 

Ridning 

Ridningen skedde i samverkan med Trollsdals ridskola och var en lyckad satsning. Två ledare från 
Perrongen var med och alla fick lära sig i egen takt hur man sköter hästar och rider. Satsningen var 
möjlig med hjälp av stöd från MUCF. 

 
 

Black Box - Turbinen 

Under 2019 har både lokala scenkonstföreningar, kulturskolan samt regionala och riks-
scenkonstutövare bokat och använt Turbinen för både skolföreställningar samt publika 
föreställningar. Det har också skett en vidareutbildning i ljud- och ljusutrustningen för Perrongens 
personal. För att möjliggöra för att fler ska kunna använda lokalen erbjöds också utbildningen 
kostnadsfritt till föreningar och ett urval av externa aktörer. 

  

Skyltning  

2019 hade Kulturförvaltningen i uppdrag att förnya och förbättra skyltningen kring stadens två 
kulturhus i enlighet med den nya grafiska profilen. Fasadskyltarna och inomhusskyltarna på 
kulturhuset Perrongen är på plats. Kulturhuset Ängelns fasadskyltar kommer monteras när bygglov 
beviljas. Skyltsystemen inomhus i kulturhuset Ängeln är klart. 
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Andra aktiviteter inom målområdet 

Lyckliga bibblan 

Lyckliga bibblan har startat igång sin verksamhet under hösten 2019 med 10 träffar i Nyhemsskolan 
där fokus har varit samtal och högläsning. Lyckliga bibblan var också på Västra skolan men intresset 
var svalt så fokus under hösten 2019 var på Nyhemsskolan. Utöver detta genomfördes också 
aktiviteter på Perrongens Afternoon tea. 

Sommarboken 

Konceptet är att barnen ska läsa fem böcker och får då en att behålla. Blankett med lästa böcker 
lämnas in senast 31/8 och på kanelbullens dag bjuder biblioteket in deltagande barn att äta bulle 
och hämta en bok. I årets upplaga av sommarboken deltog totalt 107 barn varav ungefär hälften 
anger att de är pojkar och hälften att de är flickor. Antalet deltagare minskade från förra årets 135 
barn, en anledning till detta skulle kunna vara att sommarboken inte marknadsfördes ensam detta 
år utan ingick i sommarlovets aktivitetsfolder. Ett sjuttiotal glada barn kom och hämtade sin 
gåvobok och fikade på kanelbullens dag. 

  

Pedagogisk verksamhet kring konsten 

Under 2019 har konstavdelningen genomfört 107 evenemang med 2098 deltagare. Några exempel 
av evenemang som genomförts under perioden är. 

• Lovverksamhet i form av visningar och workshops kopplade till aktuella utställningar.  
• Konst med påtår, ett koncept där deltagarna fikar i konsthallen och samtidigt samtalar om 

utställningen. Evenemanget har varit öppet och bokningsbart för grupper. 
• Bebisvisning i konsthallen i vilken utställningen visas och bebisarna får måla med ätbar färg. 
• Filmat visningar av utställningarna och genomfört skapande konstverkstad på Lövåsgården 

som en del av samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen. 
• Konstjogg, där visning av offentliga konstverk har skett under en joggingtur i behagligt 

tempo på ca 5 km. 

Utställningar 

Kulturförvaltningen jobbar med tre utställningsytor: Katrineholms konsthall, Hörnet, Galleri 
Håkansson. 

Katrineholm konsthall 

I konsthallen har sex utställningar skett under 2019. Det mest välbesökta vernissaget och den mest 
besökta utställningen var Stina Wollters utställning Det rör mig. Flera av de andra utställningarna 
lockade dock både många och nya besökare till konsthallen, bland annat Saadia Husseins utställning 
MAKiNG AND BREAKING PATTERNS. Det har genomförts minst en konstworkshop kopplat till varje 
utställning. 

Utställningarna i konsthallen under 2019 var: 

• EKTA - what it do (9 februari–23 mars)  
• Stina Wollter - Det rör mig (6 april–18 maj)  
• Ian Newbery - Evighet till slutet (25 maj–10 augusti) 
• Lars Tunbjörk stiftelse – Paris Fashion Week (24 augusti–5 oktober)  
• Saadia Hussain - MAKiNG AND BREAKING PATTERNS (19 oktober–30 november)  
• Vintersalong 2019 (14 december–24 januari) 

Hörnet och Galleri Håkanson 
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Under 2019 har Hörnet bokats vid 19 tillfällen och Galleri Håkansson bokats vid 12 tillfällen. 
Bokningarna är gjorda av privatpersoner, konstnärer, föreningar, skolor och kulturförvaltningen. 

  

Program för vuxna 

Programpunkter för vuxna som genomförts under 2019 är bland annat boktipslördag, språkcafé, 
lunchföreställning, Trädgårdsdagen, Afternoon tea och julkonsert med kulturgruppen. 

Digitala veckan 

Katrineholms kommun anordnade en digital vecka för medborgare och medarbetare. Den digitala 
veckan var en del av den europeiska veckan All Digital week. Exempel på aktiviteter under veckan var 
att testa kommunens digitala tjänster, prova VR (virtul reality), se framtidens Katrineholm digitalt, 
titta på kommunens nya webb och att testa att animera. 

25 aktiviteter erbjöds under veckan och sammanlagt kom ca 550 besökare varav ungefär hälften 
kodades som kvinnor och hälften kodades som män. 

16 days of activism 

Mellan den 25 november och 10 december genomfördes en mängd aktiviteter inom 16 days of 
activism, ett koncept för att belysa frågan om mäns våld mot kvinnor. Det kom besökare på alla 
programpunkter men det var ingen stor tillströmning. Inför 2020 bör frågan tas upp om 
evenemanget ska lyftas till en kommunövergripande nivå med annan projektledare än 
kulturförvaltningen. 

  

Marknadsföring av kulturverksamheter  

Kulturförvaltningens program har marknadsförts med hjälp av Kulturmeny, Månadens kulturprogram 
och med en aktivitetsfolder för sommarlovsaktiviteter. 

  

Kulturstrategi för barn och unga 

Under 2019 reviderades kulturstrategi för barn och unga. Denna ska layoutas under 2020. 

  

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Fler ska delta aktivt i 
kultur-, idrotts- och 
fritidslivet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VON 

 

Kulturförvaltningen arbetar strategiskt och framgångsrikt med att nå nya målgrupper 
inom samtliga verksamheter. 

 Kultur, idrott och fritid för 
barn och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

 

Satsningar riktade till barn och unga inom framförallt kulturförvaltningens 
programverksamhet har fallit väl ut. 

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

 

Kulturförvaltningen arbetar strategiskt med jämlikhet i all verksamhet. 

Hållbar miljö 
Andra aktiviteter inom målområdet 

Tornstugan 
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Under våren 2019 kontaktades konstavdelningen av kommunekologen på 
samhällsbyggnadsförvaltingen eftersom de fått LONA-stöd för att göra en naturutställning i 
Tornstugan. Konstansvarig kurerade utställningen som invigdes i juni. Utställningen fokuserar på 
klimat, miljö och biologisk mångfald i ett lokalt och globalt perspektiv. 

  

Lyckliga skogen 

Lyckliga skogen är ett projekt som syftar till att genom ökad kunskap och positiva erfarenheter av 
naturen kan engagemang växa för att vilja motverka klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald. Projektet genomförs av Lyckliga Gatorna och Friluftsfrämjandet. 

  

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB 

 

Kulturförvaltningen försöker minska energiförbrukningen på de sätt som finns 
tillgängliga. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Digidel 

Grunden för Digidel är att nå de personer som befinner sig i digitalt utanförskap. I dagsläget når vi 
inte dessa utan har snarare en målgrupp som är i behov av data-support av olika slag. Detta i 
kombination med att den interna organisationen för Digidel är föråldrad gör att det under 2019 
påbörjades en dialog om hur Digidel ska utvecklas i framtiden. 

  

Andra aktiviteter inom målområdet 

Hälsofrämjande aktiviteter för personal 

Under våren 2019 arrangerades 9.30-stretchning i lunchrummet på kulturhuset Ängeln innan fika. 
Walkandtalk introducerades som mötesform även om den användes något sparsamt. 
Kulturförvaltningen medverkade också i kommunens hälsovecka för personalen med att arrangera 
en kulturdag.  

Magväskor beställda till föreläsningssalar 

Trådlösa mikrofoner kräver att du håller den i handen eller kan fästa dosan i dina kläder. Har du 
klänning eller annat plagg utan fickor har du inget annat val än att hålla i den. Efter en föreläsning 
kring genus fick vi i uppdrag att göra en liten insats för jämställdheten och resultatet blev magväskor 
där mikrofonens dosa kan placeras. 

Klarspråksutbildning för alla medarbetare 

Utbildning i hur man skriver klarspråk genomfördes för samtliga medarbetare vid 
kulturförvaltningen under våren 2019.  

Ny grafisk profil 

Kommunen har under våren fått en ny grafisk profil. Kulturförvaltningen har tidigare haft flera 
loggor som nu är borttagna. Nästan alla trycksaker har uppdaterats under 2019. Detta arbetet 
fortsätter under 2020 med exempelvis offentlig konst folder, blanketter. 

Kommunikatören har haft coachanda samtal med personalen om den nya grafiska profilen och 
kulturförvaltningen har tagit sig an den nya profilen och i hög utsträckning börjat använda mallarna. 

16(35) 
 
 



  

Ny webb 

Kulturförvaltningen har gått igenom alla webbsidor och uppdaterat och effektiviserat. I februari 
lanserades den nya webben. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 Säkrad 
kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 

Trots hög personalomsättning finns liten oro för kompetensförsörjningen. 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att anställa personal med kompetens som är 
anpassad från verksamheternas behov. 

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

 

Verksamhetsplaneringen visar att medarbetarna är engagerade i kulturförvaltningens 
verksamhet och uppdrag. Detta både för sitt egna arbete och förvaltningens 
övergripande uppdrag. 

 Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 

Kulturförvaltningens nyckeltal för sjukfrånvaro har förbättrats sedan föregående år. 

 Kommunens tillgänglighet 
för invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON 

 

I kulturförvaltningens utåtriktade uppdrag är tillgängligheten för invånarna central 
och något som kulturförvaltningen ständigt arbetar med att förbättra. 

 Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 

Kulturförvaltningen är digital både i intern och utåtriktad verksamhet och arbetar hela 
tiden med att förbättra den digitala servicen. 

 Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR 

 

Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med andra förvaltningar i kommunen. Ett 
arbetssätt som intensifierats under 2019 genom exempelvis Lyckliga Gatorna och den 
delade förvaltningschefen med service- och teknikförvaltningen. 

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

 

Kulturförvaltningen redovisar ett positivt resultat. 

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

 

Kulturförvaltningen redovisar ett positivt resultat. 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021 
Uppdrag Kommentar 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och lansering av minst 50 
fullvärdiga e-tjänster 

 

2020-01-31 

Kulturnämnden har under 2019 tagit fram 15 e-tjänster varav tre behöver 
integreras med andra system för att kunna räknas som fullvärdiga. De 15 
är: 

• ansökan om ungdomsbidraget Snabba stålar 

• lånekortsansökan (till tre olika målgrupper; allmänhet, föräldrar 
och lärare) 

• Princh (tjänst för att skriva ut från mobilen) 

• Bokväskor till förskolan 

• Inköpsförslag 

• MerÖppet 

• Arrangera en lovaktivitet 

• Boka bibliotekarie 

• Sex olika e-tjänster rörande anmälan till aktiviteter, bland annat 
till Vintersalong och Kulturstipendium. 

• E-tjänst för att föra deltagarstatistik på kulturförvaltningens 
olika aktiviteter. 

Kulturnämndens del av de 50 fullvärdiga e-tjänsterna är sex stycken, 
vilket innebär att vi levererat vår del med god marginal. Utvecklingen av 
ovanstående e-tjänster innebär också ett mer digitaliserat internt arbete i 
stort vilket både effektiviserar och förenklar verksamheten. Utöver e-
tjänsterna har kulturförvaltningen också fortsatt med det interna 
digitaliseringsarbetet genom att bland annat arbeta mer med digitala 
mötesanteckningar, kommunikation och kalenderbokningar. 

18(35) 
 
 



  

Personalredovisning 
Personalnyckeltal 

Personalkostnader & personalstyrka 

Nyckeltal 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
2019 

Utfall 
kvinnor 

2019 

Utfall 
män 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
kvinnor 

2018 

Utfall 
män 
2018 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 -22 388   -22 921   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 1%   1%   

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/12-30/11 46,9 31,8 15 50,9 33,8 17 

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/12 7,5% 5,9% 10,8% 4,7% 4,3% 5,2% 

Månadsanställda, antal 30/11 42 28 14 52 35 17 

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/11 88,1% 96,4% 71,4% 73,1% 80% 58,8% 

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 11,9% 3,6% 28,6% 26,9% 20% 41,2% 

Medarbetarskap & ledarskap 

Nyckeltal 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
2019 

Utfall 
kvinnor 

2019 

Utfall 
män 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
kvinnor 

2018 

Utfall 
män 
2018 

HME totalt dec 4,5 4,5 4,5    

HME delindex motivation dec 4,5 4,6 4,5    

HME delindex ledarskap dec 4,7 4,5 4,9    

HME delindex styrning dec 4,4 4,4 4,2    

Månadsanställda per enhetschef, 
antal 30/11 18      

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 

Nyckeltal 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
2019 

Utfall 
kvinnor 

2019 

Utfall 
män 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
kvinnor 

2018 

Utfall 
män 
2018 

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 88,1% 92,9% 78,6% 75% 80% 64,7% 

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 30/11 2,6% 3,7% 0% 2% 3% 0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/11 52% 67,5% 41,7% 47% 48% 45% 

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-30/11 7 5 2 3 2 1 
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Nyckeltal 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
2019 

Utfall 
kvinnor 

2019 

Utfall 
män 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
kvinnor 

2018 

Utfall 
män 
2018 

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-30/11 3 1 2 1 0 1 

Påbörjade rekryteringar där tjänsten 
tillsatts, andel (%) 1/12-30/11       

Månadsanställda som är 62-64 år, 
antal 30/11 2      

Månadsanställda som är 65-67 år, 
antal 30/11 1      

Månadsanställda som är 68 år eller 
äldre, antal 30/11 0      

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

Nyckeltal 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
2019 

Utfall 
kvinnor 

2019 

Utfall 
män 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
kvinnor 

2018 

Utfall 
män 
2018 

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 1,6%   1,4%   

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/11 2,3% 2,4% 2,1% 2,8% 2,9% 2,5% 

Sjukfrånvaro månadsanställda (%) 1/12-30/11 2,5%   3%   

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%) 1/12-30/11 2%   1,9%   

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1/12-30/11 0,5%   0,2%   

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%) 1/12-30/11 0%   0,9%   

Rehabärenden pågående, antal 30/11 0   2   

Kommentar till personalnyckeltal 
Kulturförvaltningen har haft en relativt stor personalomsättning under 2019. Några i personalen och 
samtliga chefer har avslutat sina anställningar under 2019 med konsekvens att det funnits vakanta 
tjänster i organisationen under delar av året. Att projektet KVISK avslutades innebar också att 
ytterligare sex anställda avslutade sina projektsanställningar, något som inte syns i statistiken ovan 
men som blir kännbart i en sådan liten organisation som kulturförvaltningen är. 

Sjukfrånvaron är fortsatt låg i förvaltningen, vilket är positivt. Andelen månadsanställda som arbetar 
heltid har ökat under året, vilket är steg på vägen i kommunens arbete med heltid som norm. 

  

20(35) 
 
 



  

Ekonomisk redovisning 
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Ledning/ADM -9 809 -11 718 +1 909 

Bibliotek -14 638 -14 476 -162 

KUL -14 627 -13 805 -822 

    

    

    

Summa    

Ekonomi i balans, KS mars   600 

Avvikelse jämfört ekonomi i balans 39 074 39 999 +925 

Kommentar till driftredovisning 
Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på +925 tkr för år 2019 gentemot budgeten. Enligt 
kommunstyrelsens beslut 2019-03-27 skulle kulturnämnden genomföra en besparing motsvarande 
600 tkr. Besparingen gjordes genom vakanshållning av tjänster och besparingar i verksamheten 
kopplade till bil-leasning och bytet av biblioteksdatasystemet. Den högre avvikelsen beror till stor del 
på ytterligare vakanta tjänster inom Kulturförvaltningen och tillskott av externa medel. 

Ledning/ADM 

Ledning/ADM har en positiv avvikelse på +1 909 tkr. Överskottet förklaras av externa medel som 
sträcker sig över flera år, vakanser i personalen och delad förvaltningschefstjänst. 

Bibliotek 

Biblioteket redovisar en negativ avvikelse på -162 tkr. Det negativa underskottet beror på att det har 
varit hög personalomsättning under året. 

KUL (Konst, Kultur, Unga och Lokstall) 

KUL redovisar en negativ avvikelse mot budgeten för år 2019 på -822 tkr. Underskottet beror främst 
på högre personalkostnader för att bedriva verksamheten på Perrongen under året. 

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen 
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Konstinköp -300 -300 0 

Inventarier -951 -1 126 +175 

Konstnärlig 
gestaltning -949 -988 +39 

RFID Skolbibliotek -177 -211 +34 

Black Box -186 -75 -111 
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Perrongen Ljud och Ljus -218 -271 +53 

KOHA -48 -404 +357 

Streetbasketplan 0 -100 +100 

Skyltsystem -2 -200 +198 

Summa -2 830 -3 675 +845 

Kommentar till investeringsredovisning 
Kulturnämndens investeringsbudget för år 2019 var totalt 3 675 tkr. 2018 års ombudgeteringar från 
ej avslutade investeringar bestod av: 

• Inventarier 626 tkr, 
• Konstnärlig gestaltning 488 tkr, 
• Perrongen ljud och ljus 271 tkr, 
• KOHA (Katrineholm kommuns nya biblioteksdatasystem) 404 tkr, 
• Streetbasketplan 100 tkr, 
• Black box 75 tkr 
• RFID skolbibliotek 211 tkr. 

Kulturförvaltningen har för år 2019 gjort investeringar på 2 830 tkr. Investeringar är utförda i 
följande projekt: Konstinköp, Inventarier, Konstnärlig gestaltning, RFID skolbibliotek, Black Box, 
Perrongen ljud och ljus , KOHA och Skyltsystem. 

Investeringarna för RFID skolbibliotek, konstinköp, konstnärlig gestaltning, Perrongen ljud och ljus 
samt Black boxen är avslutade 2019. Underskottet i investeringen för Black boxen täcks av 
investeringsprojektet inventarier. 

KOHA projektet kommer att fortsätta under år 2020. Investeringen rörande skyltsystem har 
påbörjats under 2019 och kommer fortsätta 2020. Streetbasketplanen är i princip färdigställd men 
behöver dels målas upp och åtgärdas pga att den sjunkit och därför översvämmas vid regn och dels 
kompletteras med ett nät för att förhindra att bollar kommer ut på spåren. 

Kulturförvaltningen planerar att använda delar av kvarstående medel från 2019 och kommer därför 
att begära ombudgetering av totalt 830 tkr till 2020. 
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Bilaga: Information om 
ombudgetering av 
investeringsmedel 
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr) 

Nr Projektbenämning 
Investerings- 
budget 2019 

Använda 
investerings- 
medel 2019 

Avvikelse 
Ombudge- 
tering till 

2020 
Kommentar 

 Inventarier -1 126 -951 +175 -175  

 Skyltsystem -200 -2 +198 -198 

Upphandling och 
beställning klar men ej 
montering. 

 KOHA -404 -48 +357 -357 Pågående projekt 

       

       

       

Summa -1 730 -1 001 730 -730  
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Bilaga: Begäran om 
ombudgetering av 
investeringsmedel 
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr) 

Nr Projektbenämning 
Investerings- 
budget 2019 

Använda 
investerings- 
medel 2019 

Avvikelse 
Ombudge- 
tering till 

2020 
Kommentar 

 Streetbasketplan -100 0 +100 -100 

Åtgärder för att reparera 
att den har sjunkit, nät och 
linjering av planen. 

       

       

       

       

       

Summa -100 0 100 -100  
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Bilaga: Uppföljning av 
handlingsplan för jämställdhet 
enligt CEMR 
Kommentar till uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen 
anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2018 – 2019 och vilka nämnder som 
ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel. Nedan följs handlingsplanen upp för de artiklar 
som är kopplade till kulturnämnden. 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder)                  

Följande aktiviteter har fokuserat specifikt på att utmana stereotyper. 

• Konstutställning med Stina Wollter 
• Aktiv användning av icke stereotypa bilder i marknadsföring. 
• Internationella kvinnodagen med tema "Kropp" 
• HBTQ-utbildning har implementerats i personalavdelningens utbud. Delar av personalen har 

också gått utbildningen under 2018 och 2019. 
• Medverkan i ”Hela orten rullar” och ”tjej-skate”. 
• Utöver detta har kulturförvaltningen under 2019 avsatt tid av varje förvaltningsmöte för 

vidareutbildning och frågor rörande jämställdhet. 

Arbetet på ungkulturhuset Perrongen syftar i stor utsträckning till att genomföra aktiviteter för unga 
i vilka stereotypa könsmönster ifrågasätts, diskuteras och hanteras. 

Artikel 7 – God förvaltning och samråd (alla nämnder) 

I uppföljning av resultat så anges indikatorer fördelat på kön där detta är möjligt. 

För de flesta indikatorer gäller dock att siffrorna bara är baserade på vilket kön besökarna blivit 
kodade som av den som fört statistik.  Det försvårar rapporteringen att det i systemen bara finns två 
alternativ att rapportera. 

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (alla nämnder) 

I skrivandet av både interna och externa projekt görs jämställdhetsanalyser, vilka tar hänsyn till alla 
kön i syfte att vara inkluderande. 

Enklare analyser görs när programmet planeras och marknadsförs på Ängeln och Perrongen. 

Samtliga verksamheter inom kulturnämndens områden planeras utifrån att alla kön ska känna sig 
välkomna. 

Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder) 

Lyckliga gatorna har verksamheter anpassade för alla kön. Verksamheten arbetar också aktivt för att 
alla barn ska känna sig trygga och välkomna vid aktiviteterna. Särskilda satsningar har också gjorts 
på att arrangera separatistiska aktiviteter för flickor. 
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I samarbetet med föreningar är jämställdhet en viktig del har finns dock anledning att ställa högre 
krav på de föreningar som erhåller bidrag från kulturnämnden. 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid (STN, KULN, BIN) 

Samtliga verksamheter inom kulturnämndens områden har verksamhet för alla kön. Bland annat 
sker följande. 

• Biblioteket köper in litteratur som utmanar traditionella könsrollsmönster. 
• Lyckliga gatorna vänder sig till alla unga oavsett kön. 
• I programverksamheten genomförs en mängd aktiviteter som fokuserar på och berör 

jämställdhet, bland annat evenemanget ”Vote baby vote” på 8 mars som lyfte fram 
rösträtten. 

• Ungkulturverksamheten på kulturhuset Perrongen har bland annat aktiviteter som MOGAI, 
nattfotboll, open stage, ridning, studioinspelning, DJ och drejning. Vissa av aktiviteterna är 
separatistiska för att skapa trygga rum och vissa av aktiviteterna är öppna för alla. Samtliga 
tar hänsyn till jämställdhet och jämlikhet. 

Artikel 22 – Könsrelaterat våld (BIN, SOCN, KULN) 

Följande aktiviteter har fokuserat specifikt på könsrelaterat våld. 

• Arrangemanget 16 days har genomförts i två år. Detta är en aktivitet som sträcker sig över 
16 dagar och som uppmärksammar mäns våld mot kvinnor. 

• Författarbesök med Caroline Engvall. 

Artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder) 

Samtliga verksamheter inom kulturnämndens områden har verksamhet för alla kön. Jämställdhet 
och jämlikhet är en del av det ordinarie arbetet och finns med i planering av de olika 
verksamheterna. 

I planering av projekt har hållbarhet och jämställdhet funnits med. 

Biblioteket bidrar med ökad folkbildning genom bland annat datorhandledning, språkkafé och 
läxhjälp. 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling (alla nämnder) 

KVISK fokuserade på företagande inom den kreativa sektorn. I detta fanns både en jämlikhets- och 
jämställdhetsaspekt. 
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
yrkesprogram kommunala 
skolor (%) 

40,1% 53,7% 30,9% 44,9%  

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal 

69  33 36  

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

10,8% 9% 11,8% 9,9%  

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,5% 7,4% 9,3% 9,6%  

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Tryggare 
offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen 

60%  47% 76% Utfallet avser andel 
invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 
2018 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut 
ensam sent en kväll i 
området där du bor, 
känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Utfallet har 
förbättrats något jämfört 
med undersökningen 
2015, för både kvinnor 
och män. 

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på väg 
till och från skolan, andel 
(%) 

97%  96% 96%  

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på stan 
eller i centrum, andel (%) 

94%  91% 98%  
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen 
(%) 

69%    Utfallet avser 2019. 21 
ärenden totalt varav 3 
ärenden som hanterats på 
annat sätt än traditionell 
sanering (övermålning), 2 
mer omfattande ärenden 
ej möjliga att sanera inom 
24 timmar. 11 av 16 
ärenden sanerade inom 
24 timmar. 

Olyckor där 
räddningstjänstens första 
enhet kommer fram inom 
målsatt tid, andel (%) 

96%     

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

6 813     

Olyckor där en första 
skadebegränsande åtgärd 
gjorts av enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%) 

36%     

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Trygg och 
utvecklande 
förskoleverksam
het 
BIN, KULN 

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
antal 

5,1 5,1    

Årsarbetare i förskolan 
med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) 

38% 44%    

Barn som uppger att de 
känner sig trygga på 
förskolan, andel (%) 

92%  93% 91%  

Föräldrar som uppger att 
deras barn känner sig 
tryggt på förskolan, andel 
(%) 

93%     

Föräldrar som uppger att 
förskolan väcker deras 
barns nyfikenhet och lust 
att lära, andel (%) 

85%     

Fler elever ska 
klara målen i 
grundskolan och 

Elever som går ut årskurs 
1 som kan läsa och skriva 
(%) 

83%  87% 79% . 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i svenska 
och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

70% 74% 74% 67%  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

80% 86% 84% 76%  

Elever i år 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel 
(%) 

67% 81% 66% 68%  

Elever med höga betyg 
(A/B) i årskurs 9, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

62%  69% 57%  

Fler elever ska 
klara målen i 
gymnasieskolan 
och nå höga 
resultat 
BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens, (%) 87% 92% 89% 86%  

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

65% 63% 65% 64%  

Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

46% 44% 55% 39%  

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

13,4 14,1 14,1 12,8  

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

75% 75% 76% 74%  

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

Elever som anger att de 
vanligtvis äter skollunch 4-
5 dagar per vecka, andel 
(%) 

67%  65% 69%  

Elever som tycker att 
skolmåltiden är en trevlig 
stund på dagen, andel (%) 

     

Elever som rör på sig 
minst 60 minuter per dag, 
andel (%) 

53%  51% 55%  
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Trygg vård & omsorg 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Ökade 
förutsättningar 
för aktiviteter för 
brukare inom 
vård och omsorg 
KULN, STN, VON 

Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder 
minst två organiserade 
och gemensamma 
aktiviteter på vardagar, 
andel (%) 

100% 52%    

Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder 
minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per 
dag under helgen, andel 
(%) 

74% 40%    

Äldre som svarar att de är 
ganska/mycket nöjda med 
de aktiviteter som erbjuds 
på sitt särskilda boende, 
andel (%) 

74% 61% 75% 74%  

Äldre i särskilt boende 
som svarar att de 
upplever att möjligheterna 
att komma utomhus är 
ganska/mycket bra, andel 
(%) 

66% 57% 66% 65%  

Brukare inom 
hemtjänsten med 
biståndsbeslut om social 
samvaro/promenad, andel 
(%) 

45%  50% 34%  

Förebyggande 
och tidiga 
insatser för barn 
och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN 

Informationsbesök av 
socialsekreterare på 
förskola och skola, antal 

0     

Besök på 
Familjecentralens öppna 
förskola, antal 

10 633  9 882 751  

Deltagare i 
föräldrastödsutbildningar, 
antal 

55  42 13  

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

8 440    Utfallet avser helår 2019. 
Könsfördelningen mellan 
flickor och pojkar är i 
genomsnitt lika, även om 
olika tillfällen har olika 
könsfördelning. 

Utbildade ANDTS-coacher, 
antal 

9  6 3  

Färre barn och 
unga ska utsättas 
för risk att 
skadas till följd av 
eget eller andras 
bruk av tobak, 
alkohol eller 
narkotika 
KS, BIN, BMN, 
KULN, SOCN 

Elever i åk 7 som röker 
ibland eller dagligen, 
andel (%) 

3%  3% 2%  

Kvinnor som röker eller 
snusar vid 
graviditetsvecka 8-12, 
andel (%) 

8,3% 8%    

Tobaksrökning i hem där 
barn i 8 månaders ålder 
finns, andel (%) 

13% 13,2%    
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever i år 2 gymnasiet 
som röker ibland eller 
dagligen, andel (%) 

24%  27% 21%  

Invånare som röker 
dagligen, andel (%) 

10% 8%    

Försäljningsställen tobak 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

19%     

Elever i åk 9 som druckit 
alkohol någon gång under 
de senaste 12 månaderna, 
andel (%) 

36%  37% 34%  

Serveringsställen alkohol 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

73%     

Elever i åk 9 som någon 
gång använt narkotika, 
andel (%) 

4%  2% 6%  

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Fler ska delta 
aktivt i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VON 

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

8 440    Utfallet avser helår 2019. 
Könsfördelningen mellan 
flickor och pojkar är i 
genomsnitt lika, även om 
olika tillfällen har olika 
könsfördelning. 

Besök på Perrongen, 
Lokstallet, antal 

61 641    Utfallet avser helår 2019. 

Det är inte möjligt att ta 
fram könsstatistik för 
besökarna. 

Deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

4 510  1 499 844 Utfallet avser helår 2019. 

Könsfördelningen är lägre 
än för antalet deltagare 
vilket beror på att 
könsuppdelad statistik 
inte finns tillgänglig för 
alla arrangemang. 

Aktiva låntagare 
Katrineholms bibliotek, 
antal 

11 004  5 587 3 908 Utfallet avser helår 2019. 

Med aktiv låntagare avses 
”de som under året utfört 
minst en transaktion. Här 
avses såväl privatpersoner 
som institutioner. Med 
transaktion avses utlån, 
återlämning, omlån eller 
reservation.” Definitionen 
är Kungliga Bibliotekets. 

Besökare Konsthallen, 
antal 

22 933    Utfallet avser helår 2019. 

Det är inte möjligt att ta 
fram könsstatistik för 
besökarna. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

23 27 19 26  

Besökare simhallen, antal 84 801     

Besökare 
Duveholmshallen, antal 

0     

Aktiva föreningar inom 
kultur, idrott och fritid 
som får bidrag, antal 

104    Utfallet avser helår 2019. 

Utöver de som angetts 
finns ett flertal föreningar 
som inte erhållit något 
bidrag. Detta både för att 
de inte sökt och för att de 
inte uppfyllt grundkraven 
för stödet de ansökt om. 

Kultur, idrott och 
fritid för barn 
och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Arrangemang för barn och 
unga (inkl arrangemang 
på lov) som andel av totalt 
antal arrangemang inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%) 

57%    Utfallet avser helår 2019. 

Statistiken beskriver 
programverksamhetens 
arrangemang på 
kulturhuset Ängeln. 

Bokningar med juniortaxa 
som andel av totalt antal 
bokningar på 
Sportcentrum (%) 

71%     

Jämställda kultur- 
och 
fritidsverksamhet
er 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Könsfördelning besök på 
Perrongen, Lokstallet, 
andel flickor/kvinnor (%) 

37%    Utfallet avser helår 2019. 

Siffran är baserad på vilket 
kön besökarna blivit 
kodade som av den som 
fört statistik. 

Könsfördelning 
deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, 
andel pojkar/män (%) 

36%    Utfallet avser helår 2019. 

Andelen män är uträknad 
utifrån den statistik där 
könsfördelning finns 
tillgänglig och inte utifrån 
totala andelen 
deltagartillfällen. 

Könsfördelning aktiva 
låntagare biblioteket, 
andel pojkar/män (%) 

36%    Utfallet avser helår 2019. 

Könsfördelningen är lägre 
än för antalet deltagare 
vilket beror på att 
könsuppdelad statistik 
inte finns för alla 
låntagare, exempelvis 
finns det inte för alla barn. 

Könsfördelning deltagare 
7-25 år idrottsföreningar 
med LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%) 

     

Hållbar miljö 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Ökad 
energieffektivitet 
i kommunens 
lokaler 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, 
(kWh/m2) 

17%     

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs av kommunen och 
förvaltas av KFAB jämfört 
med basår 2007, 
(kWh/m2) 

28%     

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Säkrad 
kompetensförsör
jning 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Månadsanställda som 
fortsätter arbeta efter att 
ha fyllt 65 år, antal 

61  39 22  

Månadsanställda som fått 
möjlighet till studier på 
arbetstid, antal 

     

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal 

7  5 2  

Påbörjade rekryteringar 
där tjänsten tillsatts, andel 
(%) 

    Indikatorn kan inte mätas 
på ett tillförlitligt sätt. 

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%) 

88,1%  92,9% 78,6%  

Ökat 
medarbetarenga
gemang 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i undersökningen 
kring hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt 

80 79 80 79  

HME delindex ledarskap 78 78 78 79  

HME delindex motivation 82 79 82 80  

HME delindex styrning 80 78 80 78  

Förbättrad hälsa 
för kommunens 
medarbetare 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Frisktal, 
tillsvidareanställda som 
under de senaste tolv 
månaderna har haft högst 
5 sjukfrånvarodagar, 
andel (%) 

     

Sjukfrånvaro total, (%) 7% 6,6% 7,5% 5,5%  

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda mer än 59 dagar 
som andel av total 
sjukfrånvaro, (%) 

45% 42%    

Sjukfrånvaro totalt (%) 2,3%  2,4% 2,1%  
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-
postfråga inom en 
arbetsdag, (%) 

85% 84%    

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

59% 56%    

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%) 

86% 88%    

Besökare som uppger att 
de hittade vad de sökte på 
webbplatsen, andel (%) 

66%     

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal 

3 309     

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på Kulturhuset 
Ängeln, antal 

406    Indikatorn beskriver 
antalet taggar som är 
utlämnade för MerÖppet. 

Besök på Kontaktcenter, 
antal 

17 491     

Ärenden som hanteras av 
Kontaktcenter (via besök, 
telefon, e-post), antal 

4 271  2 282 1 967  

Ökad digital 
delaktighet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

      

Ökad effektivitet 
genom nya 
samverkansform
er internt och 
externt 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR 

      

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

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun (%) 

-0,6%    Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet. 

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%) 

0,1% 1,3%    

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

Förändring 
nettokostnader (%) 

4,4%     

Förändring skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%) 

3,3%     

Nettokostnad som andel 
av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%) 

100% 99%    
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Kulturnämndens plan med budget 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplanering och 
budget för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2019-04-24  § 71 ”Planeringsdirektiv 2020 med plan för 
2021– 2022” för nämnderna. Enligt detta ska alla nämnder och bolag fastställa plan med 
budget 2020-2022 innan planeringsåret påbörjas. 

Kommunfullmäktige fastställde Övergripande plan med budget för Katrineholms 
kommun 2020-2022 på kommunfullmäktige 2019-12-16, vilket var en månad senare än 
planerat. Med anledning av det så beslutade också kommunfullmäktige att ge 
nämnderna förlängd tid till februari 2020 att upprätta budget- och planeringsdokument i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2020 för Kulturnämnden. 
Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 – 
Offensivt & försiktigt.

Ärendets handlingar
• Kulturnämndens plan med budget 2020

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
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Inledning 
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  

Ansvarsområde 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för 
kommunens allmänna biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten. Därutöver 
ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. 

Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker 
och torg. Kulturnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning 
på gator, torg och andra allmänna platser. 
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Mål och förutsättningar 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 står ”Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla i 
arbetsför ålder att arbeta, studera eller delta i andra kompetenshöjande aktiviteter”. 
Kulturförvaltningen har här en viktig bildande roll som kompletterar den formella utbildningen i 
kommunen. 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Ökad sysselsättning 

Lyckliga bibblan 

Lyckliga bibblan är ett treårigt projekt som finansieras med externa medel från Kulturrådet inom 
deras satsning "Stärka bibliotek". Projektet syftar till att nå fler invånare i fördjupade aktiviteter och 
målgruppen är de som idag inte medverkar i dessa. Aktiviteterna leder till ett ökat samhälleligt 
engagemang och att deltagarna får verktyg för att närma sig egen försörjning. Projektet kommer 
resultera i fler arbeten under projekttiden. I projektet ingår även att samverka med Viadidakt genom 
läsfrämjande verksamhet och digital handledning. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

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

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 står ”Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst” och ”I 
kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser och göra det lättare 
att ta del av kulturutbudet och offentlig konst”. Vidare kan man också läsa att ”Det ska vara tryggt 
och säkert att leva i Katrineholms kommun. Den som rör sig i Katrineholm ska inte känna sig 
begränsad av otrygga miljöer”. 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Tryggare offentliga miljöer 

Offentlig gestaltning 

Arbetet med att utveckla den offentliga gestaltningen kommer att fortsätta under 2020 med fokuspå 
kransorterna i Katrineholms kommun. 
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Kulturhusen 

Kulturhusen Ängeln och Perrongen utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara moderna, trygga och 
attraktiva offentliga miljöer. Detta genom att såväl kärnverksamhet som särskilda satsningar håller 
en hög kvalitativ nivå. Investeringar görs också löpande för att erbjuda invånarna mötesplatser som 
uppmuntrar till läsande, kulturella aktiviteter och engagemang. 

Tillgänglig konst 

Under 2019 har kulturförvaltningen arbetat med att tillgängliggöra konsten för nya besökare och 
målgrupper genom riktade satsningar på aktiviteter anpassade för olika målgrupper. Koncept med 
föreläsningar och tillgängligare utställningar är en del av satsningen. Då satsningen fallit väl ut och 
attraherat fler besökare och besökare även från andra orter kommer förvaltningen att under 2020 
undersöka möjligheten att utöka samarbetet med bland annat näringslivet för att exempelvis 
paketera utställningsperioderna för ytterligare synergieffekter. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 fastslås att ”Kunskap gör Katrineholm starkare”. Det står vidare att 
”Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elever läslust, läsförmåga och 
källkritiska kompetens. Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla 
elever att nå målen.” 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

Samverkan förskola och bibliotek 

2019 påbörjades arbetet med att utöka samverkan mellan förskola och bibliotek. Syftet är att skapa 
en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet som medvetet prioriterar de insatser som ger mest 
effekt. Under 2020 utvecklas samarbetet mellan bibliotekarierna och förskolepersonalen genom 
läsfrämjande verksamhet riktad till barn. Samarbetet syftar också till att skapa en brygga mellan 
förskolan och biblioteket och på så sätt skapas en trygghet i barnens relation till biblioteket som 
plats. 

Resultatmål: 

• Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat 

Sommarskola 

Sommarskolan med estiska lärprocesser som metod för inlärning startade på Perrongen 2014. 
Fokus har varit motivation och lust till lärande och inte ändring av betyg. Från och med 1 juli 2019 
måste kommuner enligt lag erbjuda lovskola med möjlighet till ändring av betyg. Sommarskolan 
delades därför i två inriktningar; en med fokus på betygsändring och en med fokus på motivation 
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och lust till lärande. Organisatoriskt har sommarskolan initialt legat under kulturförvaltningen. Med 
den nya lagstiftningen blev det angeläget att båda hamnade organisatoriskt under 
bildningsförvaltningen. Från och med 2020 hanterar bildningsförvaltningen båda sommarskolorna. 
Kulturförvaltningen samverkar dock även fortsättningsvis kring sommarskolorna rörande 
exempelvis personal och lokaler för inriktningen motivation och lust till lärande. 

Skolbibliotek 

Vad gäller skolbiblioteken så fokuseras arbetet under 2020 på bibliotekslokalerna på de planerade 
nya skolorna i Katrineholm. En kontinuerlig kommunikation sker med Bildningsförvaltningen kring 
detaljplaner och hur biblioteksverksamheten påverkar utformningen av lokalerna. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 
BIN, KULN, STN 

Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

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

Trygg vård & omsorg 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 står att ”Kommunen ska verka för att barn och ungdomar växer upp 
under trygga och goda förhållanden. […] Familjer och enskilda med sociala problem ska stöttas på 
ett tidigt stadium.” Vidare ska alla ”ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd 
av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.” Det står också att ”Äldre 
och personer med funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter individens behov.” 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras. 

Lyckliga gatorna 

Kärnverksamheten i form av fritidsaktiviteterna kommer att utvecklas. Förhoppningen är också att 
kunna öppna på fler ställen och erbjuda verksamhet fler dagar och tider på redan befintliga ställen. 
Detta är dock beroende om finansiering säkras för detta. Samarbetet mellan de olika bidragande 
förvaltningarna bör intensifieras och förtydligas ytterligare. Samarbetet med föreningslivet kommer 
fortsätta att utvecklas och det påbörjade samarbetet med näringslivet kommer att öka. Arbetet med 
att utbilda feriearbetarna som är anställda på Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter till ANDTS-
ambassadörer (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) fortsätter att utvecklas under 2020. 
Detta tillsammans med kommunstrategen med ansvar för ANDTS. Osäkerheten kring finansiering 
för aktiviteter utöver kärnverksamheten, som exempelvis lovaktiviteter på sommarlov och övriga 
lov, påverkar möjligheterna till långsiktig planering av verksamheten. Under 2020 intensifieras 
därför arbetet med att få till stånd långsiktiga samarbeten för att säkra finansiering av dessa 
verksamheter. 
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Resultatmål: 

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg. 

Samverkan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 

Arbetet med att utveckla samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 
fortsätter med fokus på hur samverkan av aktiviteter ska kunna ske på både kort- och lång sikt. 
Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil organisation som erbjuder en bred och anpassad 
kulturell verksamhet med anpassad tillgång till vård- och omsorgsförvaltningens brukare. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg 
KULN, VON 

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras 
BIN, KULN, STN, SOCN 

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 fastställs att ”Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för 
folkhälsan, för identiteten och sammanhållningen bland katrineholmare och för att ge alla barn en 
bra start i livet. Det är också en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till kommunen.” 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet. 

• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 

  

Lyckliga bibblan 

”Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för 
en aktiv fritid.” 

Syftet med projektet är att stärka det demokratiska samhället genom att öka bibliotekets relevans 
och minska avståndet mellan biblioteket och målgruppen vuxna/föräldrar i socioekonomiskt utsatta 
områden. Under 2020 fokuseras arbetet på att utveckla och genomföra projektets aktiviteter. Detta 
bland annat genom rekrytering av kulturcoacher och initierande av verksamhet. 

Konst och konstutställningar 

”Investeringsmedel ska avsättas för offentlig konst […]” 

Under 2019 påbörjades en satsning med att tillgängliggöra konsten för fler invånare genom att 
bland annat bjuda in till föreläsningar om samtidskonst; genomföra särskilda konstvisningar riktade 
till olika målgrupper samt föra samtal om att konst inte behöver vara konstig. Under 2020 kommer 
konstavdelningen fokusera på att utveckla detta arbete för att nya besökare ska hitta till konsthallen 
och den offentliga konsten. Huvudsakligen genom att arbeta målgruppsanpassat, det vill säga att 
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anpassa olika aktiviteter efter olika målgrupper. 

Offentlig gestaltning 

”[…] konsten ska finnas närvarande när nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska berikas med 
konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt i olika ämnen och som grund för diskussioner 
hur människor ska vara mot varandra.” 

För 2020 planeras arbetet med den offentliga gestaltningen på det nya äldreboendet Duvegården 
att genomföras och avslutas. Arbetet påbörjades hösten 2019. Arbetet med den offentliga 
gestaltningen på de nya skolorna Järvenskolan och F-6 skolan på Norr samt parkeringshuset på Norr 
inleds. Utöver detta sker också arbete med offentlig gestaltning vid ombyggnationerna på 
Skogsborgsskolan och Sandbäcksskolan samt vid den nya förskolan Karamellen. 

Samverkan med föreningar och övriga intressenter inom kulturområdet 

”Kommunen ska fortsätta stötta föreningslivet och föreningar och studieförbund ska ha goda 
möjligheter att verka i vår kommun.” 

”Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen.” 

Kulturförvaltningen påbörjar en satsning för att möjliggöra för ideella organisationer inom 
kulturområdet som verkar i kommunen för att de ska kunna starta, söka och genomföra projekt. 
Kulturförvaltningens insats är att stötta i projektprocessen. Satsningen innebär en utökad service till 
föreningslivet som därmed får bättre förutsättningar för att verka i vår kommun. 
Kulturförvaltningen kommer att medverka i flera samverkansprojekt inom kulturområdet med 
föreningar, studieförbund och andra kommuner om finansiering beviljas. De beviljade satsningarna 
kommer leda till ett breddat kulturliv med fokus på mångfald och kvalitet. Bland annat utreds 
möjligheterna för gemensamma projekt med Julita Gård, Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet. 
Vad gäller Julita gård fick kulturförvaltningen ett uppdrag från kommunledningen under 2019. 

Mediesamverkan i Region Sörmland 

”Kommunen ska stimulera, samordna och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet […]” 

Kulturförvaltningen har mottagit stöd från Kulturrådet för att under 2020 utreda möjligheten för hur 
regional mediesamverkan ska kunna ske mellan bibliotek i Sörmland. Projektet samverkar med flera 
bibliotek och biblioteksutveckling i Sörmland. 

Resultatmål: 

• Kultur, idrott och fritid för barn ska prioriteras. 

• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 

Lyckliga gatorna 

”Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för 
en aktiv fritid.” 

Kärnverksamheten i form av fritidsaktiviteter utvecklas under 2020 genom att öppna på Elwynska 
skolan och i mindre omfattning i Julita. Trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med 
både kultur- och sportaktiviteter erbjuds fler barn och bidrar därmed till att ojämlika klyftor 
utjämnas. Det sker också en kontinuerlig lär- och förändringsprocess där verksamheten följer de 
barn som medverkar avseende både aktiviteter och platser. 

Ungdomsverksamheten 

”Satsningen på fritidsverksamhet för unga ska fortsätta. […] Fritidsgårds- och 
eftermiddagsverksamhet ska ha god kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 10 – 16 år.” 
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Arbetet under 2020 fortsätter att utveckla långsiktig samverkan med föreningslivet och andra 
aktörer för att öka förutsättningarna till olika sorters fritidsaktiviteter och kulturella uttryckssätt för 
besökarna. Ett ständigt stort behov av förstärkning av personal i ungdomsverksamheten innebär att 
olika medel kommer sökas och rekvireras från de utlysningar som görs nationellt avseende fritid, 
fritidsgårdar och integration. Målet är att kunna hålla öppet fler dagar i veckan. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

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

Hållbar miljö 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 står ”Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett effektivt 
miljöarbete som ligger i framkant. I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och utvecklas med 
ett stort ansvar för miljön.” Det står också ”Kommunens kommunikation och kunskapsspridning 
kring miljöfrågor ska stärkas för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete.” 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Nedskräpningen ska minska 

Lyckliga skogen 

Kulturförvaltningen ska samverka med friluftsfrämjandet i projektet Lyckliga skogen. Projektet syftar 
till att stärka förståelse för natur och miljö för barn och unga. 

Lyckliga gatorna 

Arbetet med att utbilda feriearbetarna som är anställda på Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter 
till klimat-ambassadörer fortsätter att utvecklas under 2020. Detta tillsammans med 
kommunekologen. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Förutsättningar 
I kommunplan 2019 – 2022 står ”Arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska 
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intensifieras. I alla verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för att se till att personal, lokaler och 
ekonomiska resurser används på bästa sätt.” Det står också att ”Alla som är anställda i kommunens 
verksamheter ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda möjligheter till kompetensutveckling i 
yrket och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i arbetslivet.” 

Utifrån ovanstående ämnar kulturnämnden prioritera följande under 2020. 

Resultatmål: 

• Säkrad kompetensförsörjning 

Bibliotek 

Under 2020 ska biblioteket utreda möjligheten med samarbeten med högskolor som har kurser 
eller program inom biblioteks- och informationsvetenskap. Biblioteket ska också initiera samtal med 
regional biblioteksutveckling rörande kompetensutveckling av bibliotekspersonal. 

Resultatmål: 

• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 

Lyckliga gatorna 

Den finansiella situationen med bristande resurser för verksamhet utöver kärnverksamheten inom 
Lyckliga gatorna påverkar arbetssituationen för både aktivitetssamordnaren och arbetsgruppen 
eftersom tid måste läggas på att söka externa medel samt att långsiktig planering av verksamhet 
och resurser inte kan genomföras. Under 2020 ska därför långsiktig finansiering av verksamheterna 
prioriteras. 

Resultatmål: 

• Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 

Kulturförvaltningen 

Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag från 1 januari 2020. Det kommer att ligga ett ansvar 
på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid 
bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Kulturförvaltningen arbetar redan nu utifrån 
barnkonventionen och den nya lagstiftningen förstärker detta arbete. Under 2020 utreds vad 
förstärkningen innebär för kulturförvaltningen som helhet utöver det arbete som redan görs. 

Resultatmål: 

• Ökad digital delaktighet 

Digital delaktighet 

Det interna och externa arbetet med digital delaktighet fortsätter att utvecklas med bland annat 
fokus på minskade utskrifter, digitala mötesanteckningar och digitala möten. 

Resultatmål: 

• Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt. 

Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen ska under året göra en utredning för att se över hur de interna resurserna 
fördelas både personal- och lokalmässigt. Det huvudsakliga syftet är att se om det finns möjlighet 
för effektivisering. Som en särskild del av utredningen ska en processkartläggning av arbetet i 
informationsdisken genomföras. 

Service- och teknikförvaltningen 
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Under 2020 fortsätter det utökade samarbetet med kulturförvaltningen att utredas och utvecklas 
ytterligare. 

Årshjul 

Kulturförvaltningen påbörjade arbetet med att se över interna policys, handlingsplaner och 
styrdokument under 2019. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020. 

Kulturhuset Ängeln 

Statens servicecenter behöver större lokaler vilket kan komma att påverka verksamheten i 
kulturhuset Ängeln redan 2020. 

Transport 

Under 2019 minskade kulturförvaltningens bilpark vilket kommer innebära ett nytt arbetssätt kring 
transporter för personalen. Arbetet med organiseringen kring detta kommer att fastställas under 
2020. 

Lyckliga gatorna 

Lyckliga gatornas verksamhet är stabil och implementerad i kommunen. Kulturförvaltningen har 
idag både personalansvar och ansvar för budgeten för Lyckliga gatorna även om verksamheten 
även fortsättningsvis finansieras av flera förvaltningar gemensamt. Under 2020 görs en utredning 
om Lyckliga gatorna ska vara en del av kulturnämndens ansvarsområden. 

Kulturförvaltningen har initierat och medverkar i ett antal projekt med epitetet ”Lyckliga”. 2020 görs 
en genomgång av vad begreppet ”Lyckliga” innebär. Fokus handlar främst om att utreda vilka värden 
vi laddar begreppet ”Lyckliga” med samt hur och för vilka projekt det ska användas. 

 
 

Nämndens resultatmål 2020 

Säkrad kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

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

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 

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

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

Volymmått Utfall 2018 
Utfall jan-jun 

2019 
Prognos 2019 Prognos 2020 

Arrangemangsbidrag, beviljade 24 23* 30 40 

Ungdomsbidrag ”Snabba stålar”, beviljade 11 3 15 15 

Antal besökare i Kulturhuset 259 698 119 871 260 000 260 000 

Besök på Kulturhusets konstutställningar 18 306 13 916 23 000 25 000 

Utlån av e-media 8 784 4 542** 11 000 11 000 

Utlån per invånare 6,2 3,38 6,0 6,0 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 62% 60 % 60% 60 % 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 38% 40 % 40% 40 % 

Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 75 833 35 427 75 000 75 000 

Kommentar till volymmått 
* Under 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det nya föreningsreglementet. 

** Siffran är något låg pga att inte alla data var tillgängliga. 
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Driftsbudget 
  2019 2020 

Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) 

Kulturförvaltningen - 39 999   - 42 952 

     

     

     

     

     

     

     

Summa -39999   -42952 

I Kulturnämndens budget för 2020 ingår en tillfällig ramförstärkning på 2 500 tkr, varav 2 000 tkr för 
Lyckliga Gatornas verksamhet och 500 tkr för ungdomsverksamheten. 

13(15) 
 
 
 



  

Investeringsbudget 
Övergr. 
mål Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 

1-7 1-6  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

2 4 Offentlig konst 500 500 500    

2 4 Konstnärlig utsmyckning Duvfegården 2 650      

2,5 4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen 250      

2,5 4 
Konstnärlig utsmyckning parkeringshus 
Norr 

375      

2,5 4 
Konstnärlig utsmyckning högstadieskola 
Järven 

  2 350    

2,5 4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola Norr   1 650    

2,5 4 
Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad 
Sandbäcksskolan 

300 300     

2,5 4 
Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad 
Skogsborg 

 300     

5 4 Konstinköp  300 300    

5 4 Oförutsedda investeringar 100 500 500    

5 4 Bibliotekshyllor  1 100 1 100    

5 4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen  150     

5 4 Kompletteringar Black Box  700     

5 4 Belysning konsthallen  220     

         

         

         

         

         

         

         

  Summa 4 175 4 070 6 400    
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-24 KULN/2019:90 - 042
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon: 0150-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Internkontrollplan 2020 kulturnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden antar internkontrollplan 2020 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd 
se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas. 

Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.

Den interna kontrollplanen ses över en gång per år och revideras vid behov.

Ärendets handlingar
 Kulturnämndens internkontrollplan 2020

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
Kulturnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollen är larmrutiner, avtalstrohet, GDPR, kontanthantering och 
hantering av betalkort. 

Bedömning görs att samtliga områden har lika stora riskvärderingar. 

3(7) 
 
 



  

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

Definition av internkontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens 
mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. 
Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport) 
• Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment 
• Värdering av risker 
• Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen 
• Framtagande av kontrollmetoder 
• Upprättandet av nämndens internkontrollplan 

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen 
från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas 
av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för 
beredning. 

4(7) 
 
 



  

Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment 
och riskvärdering 
Modell för kartläggning och riskvärdering 
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. 
Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är 
laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra 
upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen. 

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och 
väsentlighet. 

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Riskvärdering av kontrollmoment 
Kulturnämnden gör bedömningen att huvudsakliga kontrollområden för internkontrollen är larmrutiner, avtalstrohet, GDPR, kontanthantering och 
hantering av betalkort. 

För larmrutiner gäller kontroll en gång årligen beträffande personalens kännedom om rutiner vid både Kulturhuset Ängeln och Ungkulturhuset 
Perrongen. Kontrollmetod är övningar. Gällande kontantkassor och betalkort gäller att rutiner följs för kontantkassor samt att det finns underlag för 
betalkorten. Kontrollmetod är att genomföra stickprov två gånger per år. Avtalstroheten mäts med stickprov tre gånger per år och fokuserar på att 
säkerställa att avtal följs. Vad gäller GDPR så kontrolleras kunskap om förordningen och rutiner hos personalen med en enkät en gång per år. 
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Internkontrollplan 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering Riskkommentar 

Larmrutiner 
Personalens kännedom 
om rutiner vid 
Perrongen och Ängeln 

Samordnare 
skolbiblioteken 

Övningar 1 gång/år 9  

Arbetsmiljö 
Uppdatering av plan hot 
och våld 

Samordnare 
huvudbibliotek 

Att planen revideras 1 gång/år 4  

Kontanthantering 

Betalkort - kontroll att 
kvitton och underlag 
finns till utbetalningar 

Samordnare konst Stickprov 2 gånger/år 9  

Kontantkassor – att 
rutiner för 
kassahantering följs 

Samordnare konst Stickprov 2 gånger/år 9  

Avtalstrohet 
Säkerställa att avtal 
följs. 

Ekonom Stickprov 3 gånger/år 9  

Dataskyddsförordning 
(GDPR) 

Att det finns relevant 
kunskap om 
dataskyddsförordningen 
i organisationen samt 
att det finns rutiner för 
förordningens utökade 
krav på öppenhet och 
registrerades 
rättigheter. 

Kvalitetsstrateg Enkät 1 gång/år 9  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2019:108 - 801
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon:  0510-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig/Rickard Bardun
Kulturnämnden

Bidrag särskilt kulturstöd och hyresbidrag 2020
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för 2020 till nedanstående föreningar i 
enlighet med upprättat förslag.  

2. Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att se över se över 
regelverket för kulturnämndens bidrag inför 2021.

Sammanfattning av ärendet
Följande ansökningar om särskilt kulturstöd och hyresbidrag har inkommit för 2020. 
Samtliga av dessa föreningar har beviljats motsvarande bidrag tidigare och en eventuell 
förändring av stöden bör komma till föreningarnas kännedom i god tid innan 
förändringen träder i kraft. Detta för att ge föreningarna goda förutsättningar att 
planera sin verksamhet. 

Särskilt kulturstöd/projektbidrag Beviljat 
stöd 2019

Ansökt 
2020

Förslag till 
beslut 2020

DuD, kulturbidrag* 310 000 310 000 310 000
Katrineholms musikkår 124 000 Ej angivet 124 000

Hyresbidrag/projektbidrag
DuD*/Teater K 325 172 372 060 325 172

Katrineholms islamiska kulturförening 220 000   220 000 220 000

Eritreanska föreningen i Katrineholm 83 364 86 700 83 364
Kulturföreningen Fogelstad 55 000 55 000 55 000

KiKK – Konstnärer i Katrineholms 
kommun

26 280 27 348 26 280

Somalier för integration, kultur och sport 78 048 78 048 78 048

* Handläggningen av ärenden som rör kulturföreningen DuD har gjorts av Rickard Bardun eftersom Elin Selig 
är styrelseledamot i DuD och därmed jävig. Hon har inte hanterat dessa ansökningar.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
____________________ 
Beslutet skickas till:
Föreningarna
Akt 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2020:9 - 801
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon:  0150-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Basbidrag studieförbunden 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa det totala anslaget till studieförbunden för år 2020 
till 1 436 000 kronor, vilket är samma belopp som för 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen 
och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. 

Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och 
meddelar den anslagna summan till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF Sörmland). 
LBF Sörmland fördelar sedan anslaget mellan studieförbunden enligt fastställda 
kriterier. 

Ärendets handlingar
 Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27

Rickard Bardun
Förvaltningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Länsbildningsförbundet Sörmland
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-31 KULN/2019:97 - 000
Nämndadministration

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kulturnämnden

Ändring av sammanträdesdatum 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum från den 9 till 16 juni.

Sammanfattning av ärendet
Önskemål att ändra sammanträdesdatum den 9 juni har inkommit. Föreslaget datum är 
istället den 16 juni. 
Kulturförvaltningen ser inga hinder att ändra föreslaget datum.

Axel Stenbeck
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Kulturnämndens ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-18 1 (2)

§ 34 KS/2019:418  029

Beslut - Personalpolitiska programmet 
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet godkänner förvaltningens förslag på reviderat Personalpolitiskt 
program och skickar ut det på remiss till samtliga nämnder. 

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som 
beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust 
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare.

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna. 

Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i 
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? 

I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är:   

 Värdegrund  
 Medarbetarskap & Ledarskap  
 Kompetensförsörjning 
 Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö  
 Jämställdhet & Mångfald 
 Lön & förmåner 

 
Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i 
samband med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt.

Efter personalutskottets beslut kommer programmet att skickas ut på remiss till 
samtliga nämnder. Efter att hänsyn tagits till de yttranden som inkommer godkänner 
kommunstyrelsen förslaget inför fastställande av kommunfullmäktige. 

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-18 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

_________________

Beslutet skickas till:
KS
Akt



SKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:418 - 029
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon:      www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:     

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Remiss - Revidering av Personalpolitiska programmet
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska 
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, 
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är 
möjligt, vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i 
remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via 
e-post.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått 
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie 
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos personalavdelningen senast 2020-03-06.

Remissinstanser
Samtliga nämnder

Kontakt
Carina Ålander 0150 – 571 15
Susanne Sandlund 0150-570 35



Katrineholms 
personalpolitiska program
Fastställd av KF?

katrineholm.se



Du och alla anställda i 
Katrineholms kommun, är en 
resurs för att ge medborgarna 
bästa möjliga service – en 
avgörande framgångsfaktor i 
alla våra verksamheter. Du som 
arbetar i Katrineholms kommun 
ska därför ges möjlighet att 
utvecklas i din yrkesroll. Som 
medarbetare har du inflytande 
över och möjlighet att påverka din 
egen arbetssituation. Det är vår 
personalpolitik! 

Framgången består i att vi alla är 
delaktiga, engagerade och stolta 
över att arbeta i Katrineholms 
kommun. Då blir vi goda 
ambassadörer för kommunen, 
med ett trevligt och professionellt 
bemötande. Det är i mötet med 
våra invånare, företagare och 
besökare som bilden ”läge för liv 
och lust” skapas. Alltså bilden av 
Katrineholm. 

Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program ger 

vägledning i hur vi gemensamt ska 
jobba för att nå verksamheternas 
mål. Målet ska vara självklart. 
Alla som arbetar i Katrineholms 
kommun ska känna att det är 
roligt, motiverande och viktigt 
att gå till jobbet. Din insats är 
betydelsefull.  

Självklart räcker det inte bara med 
att lägga fram ett personalpolitiskt 
program. Arbetet med att ha en 
god och utvecklande arbetsplats 
måste pågå varje dag och alla 
medarbetare är lika viktiga i det 
arbetet. Vi hoppas att du som 
medarbetare är stolt över din 
arbetsplats och det arbete du 
utför. För det ska du vara!  

Stort tack till dig för ett fantastiskt 
arbete! 

  

Frågor på det? Läs vidare! 

Du läser just nu inledningen till Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program. Men, vad är egentligen ett 
personalpolitiskt program?

Inledning 

2



Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik 
ska leda till goda arbetsplatser, 
där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har 
influtande och möjlighet att 
utvecklas och vara en del i 
kommunens gemensamma 
välfärdsarbete. Målet är att alla 
medarbetare går till sitt arbete 
med stort engagemang och lust 
att göra skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i 
Katrineholms kommun har ett 
gemensamt uppdrag. Vi ska 
alla se till att medborgarna i 
kommunen får den service som 
var och en behöver i livets olika 
skeden. Vårt arbete ska utföras så 
att medborgarnas intressen och 
behov sätts är i centrum. Servicen 
ska vara ansvarsfull, effektiv och 
av god kvalitet.   

Hur gör vi?
Det personalpolitiska program-
met är ett inriktningsdokument 
som övergripande beskriver 

kommunens arbetsgivarpolitik 
utifrån kommunens vision Läge för 
liv & lust och kommunplanens mål 
om Attraktiv arbetsgivare.   
Syftet är att fördjupa och förtydliga 
kommunens arbetsgivarpolitik, 
ge en långsiktig inriktning och 
tydliggöra strategier för att nå 
den. I programmet lyfts sex 
områden fram som är viktiga för 
att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är: 

• Värdegrund  
• Medarbetarskap & Ledarskap
• Kompetensförsörjning 
• Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö  
• Jämställdhet & Mångfald 
• Lön & förmåner

Uppföljning
Programmet utgår från kommun-
planen som förtydligar/tydliggör 
den personalpolitiska inriktningen 
i Katrineholms kommun; vad vi 
vill, vad vi menar och hur vi gör 
för att nå dit. Uppföljning sker 
inom personalredovisningen i 
delårsrapporter och årsredovisning.

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten 
mellan människor. Det är också i de goda mötena som 
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i 
centrum, blir verklighet.

Verktyg 
• Vision 2025
• Kommunplan 
• Styrprocessen 
• Personalpoitiskt program

Personalpolitik

44
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Foto: Hanna Maxstad

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.



Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort 
och gott kallar RÖTT. R som i 
Respekt, Ö som i Öppenhet och 
två T som står för Tydlighet och 
Tillit. Värdegrunden säkerställs 
genom att vi som medarbetare 
är medvetna om och delar 
vad Katrineholms kommun 
står för. Vi medarbetare delar 
värdegrunden oavsett vår roll, 
funktion eller position. Varje 
medarbetares resultat, agerande 
och förhållningssätt vilar på 
värdegrunden och skall synas i 
mötet med varandra.

Vad menar vi? 
I vår organisation handlar 
värdegrundsarbetet om att få 
ihop en helhet. Värderingarna 
blir ett kitt som skapar tydlighet. 
Genom att lyfta fram det 
önskade nuläget får vi som 
medarbetare något att förhålla 
oss till. Egentligen menar vi att 

vi har ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt i Katrineholms 
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder 
kommunen, medarbetare 
och förtroendevalda, arbetar 
med stor ansvarskänsla, 
initiativförmåga och ett 
personligt engagemang, 
Förutsättningarna skapas 
genom ett medvetet agerande 
utifrån våra grundläggande 
värderingar. Dialogen om våra 
värderingar hålls levande på 
arbetsplatsträffar och i det 
vardagliga arbetet.

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg
Dialogmaterial till 
arbetsplatsträffar. (arbetas fram 
under 2020) 

Vår värdegrund - 
RÖTT

66

 !
Värdegrund är ett svenskt 
och i viss mån norskt begrepp 
som började användas under 
1990-talet i diskussioner kring 
framför allt ett kollektivs 
gemensamma etiska grundvalar.

13
år har gått sedan RÖTT antogs 
som värdegrund. Mycket arbete 
och kampanjer föregick beslutet 
att införa den i organisationen.



77

Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra 
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.   

Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av 
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och 
hjälper varandra   

Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig 
och vänlig återkoppling. 

Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi 
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt. 



Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är 
de perspektiv som binder samman 
ledarskapet och medarbetarskapet 
i organisationen. För att lyckas 
nå uppsatta mål krävs det att 
organisationen har motiverade, 
engagerade och kompetenta 
medarbetare som både vill och 
kan ta ansvar för kommunens 
utveckling.  

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare 
uppdraget i fokus och ett arbetssätt 
som präglas av respekt, öppenhet, 
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån 
att delaktighet och arbetsglädje 
ger engagerade och välmående 
medarbetare, vilket bidrar till att 
uppfylla målen för verksamheten. 
Här vill vi ge förutsättningar för ett 
gott medarbetarskap genom att 
anställda erbjuds omväxlande och 
stimulerande arbetsuppgifter 
med möjlighet att utvecklas och att 
medarbetarnas kreativitet och idéer 
tas tillvara. 

Som ledare och chef i 
Katrineholms kommun ansvarar 
du för att bidra med goda 
förutsättningar för medarbetare 
att kunna utföra sitt arbete. I 
Katrineholm ska chefskapet 
präglas av prestigelösa, modiga 
och engagerade ledare som 
har ett helhetsperspektiv för 
sin verksamhet likväl som 
kommunens behov. Arbetsklimat 
och arbetsmiljö är ett gemensamt 
ansvar för både chefer och 
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med 
goda relationer på arbetsplatsen 
genom god kommunikation, mod, 
vilja och positiv människosyn. Jag 
är medveten om mitt eget ansvar 
för utveckling av verksamheten 
likväl som utveckling av mig själv 
i mitt arbete. Jag förstår mitt 
uppdrag som medarbetare och 
dess förutsättningar för att 

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun. 
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till 
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Verktyg
• Medarbetarsamtal & 

Medarbetaröverenskommelse 
– genomförs årligen 

• Arbetsplatsträffar – månadsvis 
• Enskild uppföljning – vid behov 
• Facklig samverkan – delaktighet 

genom ombud 
• Kompetensutveckling & 

Kompetensutvecklingsplan 
• Ledarskapsprofil 
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för 

nyanställda med uppföljning 
efter ett år  

Medarbetarskap  
& ledarskap

88
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lyckas i mitt uppdrag. Jag har 
kunskap om såväl mina rättigheter 
som skyldigheter som anställd. 
Jag tar ansvar för att skaffa den 
information och kunskap som 
behövs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Jag tar initiativ till 
den egna och arbetsgruppens 
verksamhetsutveckling och lärande 
och jag delar gärna med mig av min 
egen kompetens. Jag medverkar 
i förändringsarbete och verkar 
för en god hälsa och arbetsmiljö. 
Jag förväntas att medverka där 
min kompetens behövs som bäst. 
Uppföljning sker vid de årliga 
medarbetarsamtalen som jag har 
med min närmsta chef.

Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till 
den egna verksamheten och 
till kommunens gemensamma 
uppdrag. Jag leder verksamheten 
utifrån kommunens vision, 
dess värderingar och mål. 

Jag levandegör kommunens 
värdegrund genom att omsätta 
den i praktiken. Som ledare 
och chef behöver jag förstå och 
acceptera de system jag verkar i. I 
mitt uppdrag ingår att bevaka och 
analysera omvärldsförändringar 
som kan påverka mitt 
verksamhetsuppdrag. Mitt 
ledarskap handlar om att se 
varje medarbetare och att skapa 
förutsättningar för att kunna 
använda dess resurser på bästa 
sätt. Jag främjar delaktighet och 
lärande bland mina medarbetare. 
I mitt arbete som chef och ledare 
har jag även ett ansvar för min 
egen kompetensutveckling och att 
skapa en bra balans mellan arbete 
och fritid. Jag delar med mig av 
mina kunskaper och erfarenheter 
till andra chefer genom 
mentorsuppdrag och deltagande 
i nätverk för chefer. Jag deltar 
också i de årliga obligatoriska 
ledardagarna. 

 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

3 318
Så många fast anställda är vi 
i Katrineholms kommun. Det 
innebär att du har mer än 3 000 
medarbetare!



Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar 
arbetsglädje och ger en trygg 
anställning, vilket är grunden för 
att kunna utföra ett gott arbete. 
Vår personalstyrka anpassas 
efter verksamhetens behov och 
utifrån omvärldens förändrade 
förutsättningar.  För att öka 
attraktionskraften som attraktiv 
arbetsgivare och upprätthålla 
en god personalförsörjning 
använder vi verktyg och har 
ett strategiskt tänkande kring 
kompetensutveckling, intern 
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun 
ska personal- och 
kompetensplaneringen vara 
medveten och systematisk 
för att kunna ha en god 
framförhållning. Genom 
kompetensutveckling säkerställer 
vi att resurser finns och används 
effektivt. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska 

ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete, få goda möjligheter till 
kompetensutveckling i yrket och 
uppmuntras att ta sig an nya 
utmaningar och uppmuntras att 
ta initiativ till förbättringar. Vår 
personalstyrka ska kvalitativt och 
kvantitativt vara anpassad till 
verksamhetens behov och våra 
medarbetare ska avspegla den 
mångfald av innevånare som finns 
i vår kommun. 

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning 
För att lyckas rekrytera 
nya medarbetare ska 
rekryteringsprocessen vara 
professionell. 
Nyanställda ska få en bra 
introduktion både i kommunen 
i stort och på arbetsplatsen och 
uppföljning ska ske löpande. 
Medarbetare som slutar erbjuds 
avslutningssamtal där synpunkter 
och erfarenheter tas tillvara 
för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Intern rörlighet ska 

Katrineholms kommun är en lärande organisation som 
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och 
förändring för samtliga anställda. 

Verktyg 
• KBR 
• ARUBA 
• Årliga medarbetarsamtal 

Kompetensutvecklingsplan 
WinLas webb

• Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 
Förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner

• Avslutningssamtal 
• Introduktion 
• Stipendium för studier på 

fritiden

Kompetensförsörjning 
& kompetensutveckling

1010
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 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som 
studerar på fritiden kan söka 
stipendium från kommunen?

Foto: Hanna Maxstad

stimuleras så att de erfarenheter, 
kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställda 
medarbetare tas tillvara. Alla 
medarbetare anställs på heltid 
med möjlighet att välja att arbeta 
på en lägre tjänstgöringsgrad, 
beroende på var i livet man 
befinner sig. Kombinationstjänster 
förekommer för att kunna erbjuda 
heltidsanställning till alla och 
samtidigt används medarbetarnas 
resurser på bästa sätt. 

Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i 
arbetet är betydande faktorer för 
medarbetarnas möjlighet att trivas 
väl, prestera bra och leverera 
med god kvalitet. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling 
samt tillvaratagande av befintlig 
kompetens är viktiga delar av att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kompetensutvecklingen 
bygger på verksamhetens 
behov och överensstämmer 

med kommunens långsiktiga 
utveckling. Medarbetare 
och chef tar ett gemensamt 
ansvar beträffande den 
egna och arbetsgruppens 
kompetensutveckling. Strategier 
och system för att kartlägga 
befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov ska utvecklas för 
att underlätta vid personal- och 
kompetensplanering.  
Utbildningsmöjligheterna för 
kommunens medarbetare ska 
utvecklas, exempelvis genom 
betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Medarbetare 
som studerar på fritiden 
kan ansöka om stipendium. 
Kommunen ska kunna garantera 
tillsvidareanställning för personer 
som arbetar heltid och som 
studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.  
Studenter har möjlighet att söka 
en utbildningstjänst som ger 
möjlighet att arbeta hos oss under 
studietiden.



Vart vill vi? 
En god arbetsmiljö gör det möjligt 
för alla medarbetare att känna 
trivsel och delaktighet, vilket 
främjar hälsa och engagemang. 
I det vardagliga arbetet bidrar 
alla till en god arbetsmiljö och 
tar ansvar för ett arbetsklimat 
som kännetecknas av respekt, 
öppenhet, tydlighet och tillit, 
där vi är varandras arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö gör att både 
medarbetare och chefer blir goda 
ambassadörer i verksamheten och 
rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare.

Vad menar vi? 
I Katrineholms kommun ser 
vi på begreppet hälsa som att 
medarbetare upplever att de 
mår bra och har möjlighet till 
återhämtning för ett liv i balans 
mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare ska känna sig 
respekterad, värdefull och uppleva 
sig ha en god hälsa. För att 
arbetsmiljöarbetet i kommunen 

ska ge ett gott resultat krävs 
effektiva metoder och rutiner 
med fokus på både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att 
både chefer och medarbetare 
ska förstå förutsättningarna 
för och känna ett engagemang 
för verksamheten. Kommunens 
satsning på olika förmåner ska ses 
som ett led i att skapa möjligheter 
för denna balans. 

Hur gör vi? 
Det är ett gemensamt ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara ett hjälpmedel i 
verksamhetsstyrningen och 
bidra till att förbättra resultat 
och kvalitet. Som chef har du ett 
särskilt ansvar att arbeta på ett 
strukturerat sätt för att uppnå 
hälsosamma arbetsplatser som 
präglas av tydlighet, dialog och 
delaktighet.  
Som medarbetare förväntas 
du vara engagerad i 

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra 
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet. 
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Verktyg 
• Wikin Arbetsmiljö 
• Personalhandbok 
• Chefshandbok  
• Arbetsmiljölagen 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 
• Samverkansavtalet 
• Handlingsplan mot trakasserier 
• Aktiv återgång - 

rehabiliteringsprocessen 
• Personalföreningen 
• Hälsovecka 
• Hälsoinspiratörer 
• Friskvårdsbidrag 
• Friskvård i Katrineholms 

kommun - Övergripande 
anvisningsdokument 

• Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud 

• Rehabiliteringsutbildning för 
chefer 

• Medarbetarundersökningar 
• Arbetsmiljö- och 

hälsoutmärkelse 
• HR enheten 

Hållbart arbetsliv
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värdegrundsarbetet likväl 
som att du har kännedom 
om verksamhetens egna mål 
och aktiviteter för att uppnå 
dem. Fokus ska vara på 
det förebyggande arbetet. 
Vi som arbetsgivare ska stimulera 
medarbetare till ökad friskvård. 
Arbetet med en hälsofrämjande 
arbetsplats ska prioriteras 
och friskvårdsinsatserna ska 
vidareutvecklas.  I Katrineholms 
kommun ges medarbetare 

möjlighet till ett friskvårdsbidrag. 
Varje arbetsplats ska anordna 
friskvårdsaktiviteter och det ska 
finnas hälsoinspiratörer på varje 
förvaltning Personalföreningen 
breddar utbudet av förebyggande 
personalvårdande aktiviteter och 
uppmuntrar fler att delta i dem.  
För att sprida och uppmärksamma 
goda exempel om arbetsmiljö 
utdelas årligen en arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse till medarbetare 
eller arbetsgrupper.

 !
Att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete är ett sätt 
att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Foto: Josefin Lundin



Vart vill vi? 
Katrineholm är en kommun och 
arbetsplats för alla. En mångfald av 
olika erfarenheter ger en arbetsmiljö 
som präglas av fler perspektiv och 
infallsvinklar, vilket bidrar till att 
kreativitet och utvecklingskraft ökar i 
verksamheten. 

Vad menar vi? 
Kommunens förhållningssätt till 
jämställdhet och mångfald innebär 
att vi på våra arbetsplatser har 
respekt för varandras olikheter 
och förutsättningar. Jämställdhets- 
och HBTQ-arbetet ska genomsyra 
kommunens personalpolitik och 
sätta sin prägel på vår verksamhet. 
Likabehandling tillämpas och alla ska 
känna sig respekterade. Nolltolerans 
gäller beträffande diskriminering eller 
annan kränkande särbehandling. 
Det är självklart med lika villkor 
vid lönesättning, anställning och 
friskvård.  
Vi arbetar systematiskt för att 
skapa öppna och inkluderande 
arbetsplatser, där det också ska 
finnas möjlighet att anpassa 

arbetslivet efter olika faser i livet.  
Katrineholms kommun är en 
HBTQ-utbildad verksamhet där 
vi säkerställer en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö och ett 
professionellt bemötande utifrån ett 
HBTQ-perspektiv.

Hur gör vi? 
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
integreras i våra arbetsmiljöfrågor 
och är en del av det ordinarie 
verksamhetsarbetet på alla nivåer 
i organisationen. Som chef är du 
ytterst ansvarig att säkerställa 
jämställdhetsintegrering både i det 
interna och externa arbetet. Som 
medarbetare är du ansvarig att känna 
till aktuella åtaganden och bidra till 
ökad jämställdhet i din arbetsgrupp 
och i den verksamhet där du arbetar. 
Utbildningssatsningar i HBTQ, 
genomförs i samarbete med RFSL. 
Alla kommunens medarbetare är 
diplomerade i HBTQ och fem enheter 
är certifierade. 
Att heltid ska bli norm är en viktig 
del och bidrar till ett mer jämställt 
arbetsliv och samhälle.

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. 

Verktyg
• Trappan- modell för 

genusmedveten styrning 
• Organisering av arbetet med 

genusmedveten styrning- 
stödjande dokument 

• Handlingsplan för jämställdhet 
CEMR- antas 2020 

• Handbok likabehandlingsplan 
med aktiva åtgärder-tas fram 
hösten 2019

Jämställdhet  
& mångfald
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Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 

estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar 
lönestrategi som omsätts 
till handlingar vilket gör att 
medarbetare, ledare och ledning 
får förutsättningar att bedriva en 
effektiv verksamhet. Vår lönepolitik 
bidrar till att varje arbetsplats 
når målen för verksamheten och 
stimulerar till utvecklings- och 
förbättringsarbete. Löneprocessen 
och lönekriterierna är väl kända. Vi 
har ändamålsenlig lönespridning 
samt individuella och differentierade 
löner. Som medarbetare vet jag på 
vilka grunder min individuella lön är 
bestämd.   

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när 
du är anställd i Katrineholms 
kommun. Alla medarbetare har 
rätt till en heltidsanställning som 
grund och har möjlighet att välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var 
i livet man befinner sig. 
Katrineholms kommun tillämpar 
individuell lönesättning. Vad 

som styr lönenivå är befattning, 
erfarenhet, utbildning, marknad 
och den egna prestationen. 
Varje medarbetares arbetsinsats 
och bidrag till verksamheten är 
viktig och därför vill vi att de som 
verkligen gör skillnad ska belönas. 

Hur gör vi?
Ledare och medarbetare har 
återkommande dialog om lön och 
prestation. De kommer överens 
om individuella mål som bidrar 
till verksamhetens utveckling, 
följer upp och stämmer av så att 
koppling mellan prestation och lön 
blir tydlig.  

Förmåner 
Katrineholms kommun erbjuder 
en mängd olika förmåner, 
bland annat tjänstepension, 
pensionsväxling, semesterväxling, 
friskvårdsbidrag och möjlighet att 
påverka sin arbetstid. Kommunens 
satsning på förmåner är ett sätt 
att bidra till en bra balans i livet för 
dig som medarbetare.

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av 
jämställdhet, jämlikhet och transparens.

Verktyg  
• Löneprocess  
• Lönestrategi inkl. 

handlingsplan 
• Lönekriterier med 

bedömningsmall  
• Lönespann 
• Lönepolicy 
• (Alla finns i chefshandboken 

avsnitt: Lönebildning) 
• APT material 
• Länk till alla förmåner, finns på 

Katrineholm.se 

Lön & förmåner
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Lönesättning  
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen: 

• Vid nyanställning sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter och en bedömning av 
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på 
arbetsmarknaden samt den önskade 
lönestrukturen.  

• Vid löneöversyn sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell 
prestation, måluppfyllnad samt en 
helhetsvärdering av hur lönekriterierna 
uppfylls.  

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en 
bedömning ifall det är befogat att justera 
lönen.  

Löneöversyn  
För att du som medarbetare ska kunna 
påverka din egen lönenivå är det viktigt 
att veta på vilka grunder lönen bestäms. 
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett 
lönesättande samtal inför löneöversyn. 
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef 
och medarbetare och utgår från våra 
gemensamma lönekriterier: 

• Flexibilitet och kompetens  

• Ansvarstagande  

• Servicekänsla  

• Prestation 

Bild: Nattanan Kanchanaprat



katrineholm.se

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se

Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 
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.



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2020:1 - 800
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon:  0150-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig/Rickard Bardun
Kulturnämnden

Kulturnämndens remissvar om revidering av 
personalpolitiska programmet

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har på remiss skickat ut förslag på reviderat personalpolitiskt program 
till samtliga nämnder. Det personalpolitiska programmet är ett övergripande inriktnings-
dokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision 
Läge för liv & lust och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare.

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna. 

Kommunledningsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på förslag till 
Katrineholms personalpolitiska program senast den 6 mars 2020.

Ärendets handlingar
 Remiss - Revidering av Personalpolitiska programmet
 Förslag – Katrineholms personalpolitiska program
 PU § 34 Beslut-personalpolitiska programmet

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen ser positivt på förslaget till personalpolitiskt program. Innehållet är 
bra, layouten snygg och texten är enkel att förstå. För att ytterligare öka förståelsen kan 
det vara bra att förklara förkortningar, såsom KBR och ARUBA (sid 10).

En översyn av texten vad gäller vem som är avsändare/läsare vore bra. Detta skiftar i 
olika delar av dokumentet, ibland är utgångspunkten ”vi som arbetar…”, ibland ”ni som 
arbetar”. Likaså saknas en avsändare på inledningen.



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2020:1 - 800
/Eget_Kontor/

För att inte programmet ska behöva uppdateras årligen kan det vara en poäng att 
undvika skrivningar som ”13 år har gått sedan RÖTT”. Det är i så fall bättre att skriva RÖTT 
antogs 2007 (sidan 6).

Det finns faktafel i stycket som beskriver arbetet med HBTQ på sid 14. Även i detta 
stycke kan det vara bra att se över texten så att den håller flera år.

Önskvärt är att det tas fram ett material för förvaltningarna att använda på exempelvis 
arbetsplatsträffar för att sprida innehållet i personalpolitiska programmet bland 
medarbetarna.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134

Giltighet
Gäller från och med 2020-07-01

Gäller till och med 2024-12-31

Förvaltarskap1

Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: 

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Reglemente för intern kontroll
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller 
oavsiktliga fel.

Organisation

1 § Kommunstyrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. 

2 § Nämnden
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen. 
Nämnden, eller den nämnden utser, beslutar om kontroll på de områden som 
kommunstyrelsen inte behandlar.

Uppföljning av intern kontroll

3 § Nämndens skyldigheter
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och ska 
senast i samband med att årsredovisningen upprättas rapportera resultatet från uppföljningen 
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

4 § Kommunstyrelsens skyldigheter
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen 
genomföra sådana. 

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen. 

_______________________ 



SKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-12-09 KS/2019:396 - 003
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth

Remissanvisningar - Revidering av Reglemente för 
intern kontroll
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska 
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, 
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, 
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i 
remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via 
e-post.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått 
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie 
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2020-04-15.

Remissinstanser
Samtliga nämnder

Kontakt
Emma Fälth 0150-57015, Axel Stenbeck 0150-57080, Marie Sandström Koski 0150-57019
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

 

Beslutshistorik 

Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134 

 

 

 

 

 

 

 

Ägare1 

- 

 

 

Förvaltarskap2 

- 

 

 

 

 

Uppföljning 

Hur:  Kontroll mot ... 

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från … 

 

 

När:   - månader innan giltighetstiden upphör. 

 

 

                                                 
1
 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att 

efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 

 
2
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att  

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

    

Reglemente för intern kontroll 

Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 

funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska 

risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

 
Organisation 

1 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll. I 

detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas. 

Vidare innebär det att styrelsen eller den styrelsen utser vid behov beslutar om 

anvisningar. 

 

2 § Nämnden 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 

upprättas för den interna kontrollen. Nämnden eller den nämnden utser beslutar 

om anvisningar på de område som kommunstyrelsen inte behandlat.  

 

3 § Förvaltningschefen 

Inom en nämnds område ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att 

konkreta anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. 

 

4 § Verksamhetsansvarig 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga 

att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera 

sina anställda om reglernas innebörd. Vidare har de att verka för att de 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. 

 

Uppföljning av intern kontroll 

5 § Nämndens skyldigheter 

Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 

området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, 

rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer. 



 

 
 

4 (4) 

REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

6 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar 

behövs ska styrelsen genomföra sådana. 

 

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 

kommunala företagen.  

____________________ 
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Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2019:114 - 800
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon:  0150-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Kulturnämndens remissvar om reglemente för intern 
kontroll
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss, till alla nämnder, skickat revidering av 
reglemente för intern kontroll. Eventuella synpunkter på förslag till Reglemente för intern 
kontroll ska lämnas senast den 15 april 2020.

Ärendets handlingar
 Remissansvisning – Reglemente för intern kontroll
 Förslag till Reglemente för intern kontroll

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen ser positivt på det uppdaterade Reglementet för intern kontroll och 
har inget att anmärka. 

Rickard Bardun
Förvaltningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-01-27 KULN/2020:10 - 812
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon:  0150-576 27 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Utveckling av besöksmålet Julita Gård

Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att vara ett stöd till Julita Gård i 
arbetet med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett världsarv.  

Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens beslut på möte den 18 december 2019 (KS/2019:414 – 809) 
uppmanar kommunstyrelsen kulturnämnden att vara ett stöd till Julita Gård i arbetet 
med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett världsarv.

Förvaltningen ställer sig positiv till att utgöra ett stöd till Julita Gård i den påbörjade 
processen och ser möjlighet att göra det genom att kvalitetsstrategen avsätter arbetstid 
för att ingå i arbetet.

Ärendets handlingar
 Kulturnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-27.
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte den 18 december 2019 § 215 

(KS/2019:414 – 809).

Rickard Bardun
Förvaltningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-12-18 1 (2)

§ 215 KS/2019:414  809

Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i 
världsarvsklass 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar kulturnämnden att vara ett stöd till Julita Gård i arbetet 
med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett världsarv.

Sammanfattning av ärendet
Julita Gård är ett storgods där byggnader och landskap bevarats så som de såg ut vid 
tiden kring år 1900. Gården som helhet har en särställning nationellt och internationellt. 
Julita Gård ägs och drivs av Nordiska museet.
 
Projektet ”Utveckling av besöksmålet Julita Gård – kulturmiljöer i världsarvsklass” handlar 
om att utveckla Julita Gård som destination genom att skapa förutsättningarna för Julita 
Gård att bli en lokalt förankrad- och internationellt intressant arena, som visar hur ett 
storgods kunde verka vid förra sekelskiftet. 

Som en del i arbetet med att utreda huruvida Julita Gård kan bli ett världsarv, måste en 
kulturmiljöanalys genomföras. Analysen syftar till att besvara frågor om vilka byggnader 
som är unika, vilka som är särskilt bevarade och vilka kulturhistoriska spår det finns i 
landskapet. För att en plats ska kunna bli ett världsarv måste den uppfylla UNESCO:s 
kriterier om exceptionellt kulturhistoriskt värde. När kulturmiljöanalysen föreligger är 
det möjligt att gå vidare med en ansökan inför en eventuell världsarvsnominering.

En världsarvsnominering skulle vara ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och 
sannolikt leda till betydligt ökade besöksantal. Men även om ett utnämnande till 
världsarv inte skulle ske så ger själva arbetet med att delta i en sådan process ändå 
önskad uppmärksamhet och möjlighet att göra Julita Gård känd som besöksmål för en 
bred allmänhet. 

Kulturnämnden i Katrineholms kommun svarar för genomförandet av de kommunala 
kulturmålen. Kulturnämnden stödjer och stimulerar i kommunen verksamma 
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. En samverkan mellan Katrineholms 
kommun och Julita Gård i arbetet med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att 
bli ett världsarv, är naturligt. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-12

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Göran Dahlström 
(S).



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-12-18 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

_________________

Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akten



Delegationsbeslut kulturnämnden Utskrivet: 2020-02-18 09:13
Utskrivet av: Axel Stenbeck

Redovisning av delegationsbeslut fattade mellan den 10 december 2019 och den 18 februari 
2020.

Beslut 2020-02-18 09:13
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning
KULN Del/2020 § 1 2020-01-09 KULN/2019:93 Handlingsplan för jämställdhet utifrån 

CEMR 2020-2023
KULN Del/2020 § 2 2020-01-09 KULN/2019:94 Handlingsplan mot nedskräpning
KULN Del/2020 § 3 2020-01-09 KULN/2019:95 Risk- och sårbarhetsanalys 

Katrineholms kommun 2019
KULN Del/2020 § 4 2020-01-30 KULN/2019:11

6
ärende 17080 - Back to the Woods - 
Snabba stålar 2020

KULN Del/2020 § 5 2020-01-24 KULN/2020:19 Beslut om attestansvariga och dess 
ersättare inom kulturförvaltningens 
ansvarsområden

KULN Del/2020 § 6 2020-01-24 KULN/2019:11
9

Beslut avseende 
arrangemangsgaranti för Bie Biennal 
text 2

KULN Del/2020 § 7 2020-01-24 KULN/2019:87 Beslut avseende 
arrangemangsgaranti för 
sommarteater 2020 - Katrineholms 
riksteaterförening
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