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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-11
Vår beteckning

STN/2021:58 - 332SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Karin Engvall
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Karin.Engvall@katrineholm.se

Remissvar Strategi för Katrineholms lek- och 
aktivitetsparker

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden tar nedanstående yttrande som sitt eget och överlämnar det 
till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Ärendets handlingar
 Remiss, Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

Ärendebeskrivning
I den nu gällande översiktsplanen finns ett uppdrag att ta fram en lekplatsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag som nu nämndens ges möjlighet 
att yttra sig över.

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av förslagen strategi för Katrineholms lek- och 
aktivitetsparker.

Förvaltningen ställer sig positiva till att resurser för lek- och aktivitetsparker ska fördelas där 
de kommer mest och flest till nytta. Genom att göra en genomgång av nuvarande 
geografisk fördelning av kommunens lek- och aktivitetsparker och sedan anpassa utifrån 
demografi, kan barn, unga och övriga kommunmedborgare ges bättre förutsättningar till 
att utöva lek och utveckla grundläggande rörelseförståelse, som ut ett folkhälsoperspektiv 
kan ses lika självklart som läs- och skrivkunnighet.

Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en genomförförandeplan för den kommande 
strategin. I genomförandeplanen behövs en tidsaspekt för genomförandet, en 
budgetplanering och en samordning med nuvarande skötsel och underhållsplanering. 
Förslagsvis hanteras genomförandet områdesvis (geografiskt). För att möta upp 
kommunens medborgare behöver dialog och kommunikationsinsatser prioriteras.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten

2

2



HNR 2021:395
3

3



4

4



5

5



6

6



7

7



8

8



9

9



10

10



11

11



12

12



13

13



14

14



15

15



16

16



17

17



18

18



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-19
Vår beteckning

STN/2021:98 - 027Service- och teknikförvaltningen

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Rickard Bardun
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Kompetensförsörjningsplan 2021

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till kompetensförsörjningsplan 2021 
som sin egen.

Ärendebeskrivning
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som utgår 
från verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag och möta 
utmaningar. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och 
tillgodose dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra 
kommande kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa.

Service- och teknikförvaltningen har under våren tagit fram ett förslag till uppdaterad 
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Under senhösten 2021 planerar 
personalavdelningen att ta fram en ny mall för förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner, som då kan användas i kommande 
kompetensförsörjningsplan.

Ärendets handlingar
 Kompetensförsörjningsplan, service- och tekniknämnden 2021

Rickard Bardun
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten
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Styrdokument katrineholm.se

Kompetens-
försörjningsplan 
Service- och tekniknämnden 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av Service och tekniknämnden 2021-xx-xx 

Giltighet 

Gäller från och med 2021-xx-xx 

Gäller till och med 2022-04-30 

Förvaltarskap1 

Inom service- och teknikförvaltningens ansvarsområde 

Kategori 

Inriktningsdokument 

Uppföljning 

Den årliga uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen genomförs i förvaltningens 

ledningsgrupp tillsammans med HR-konsult och resultatet tas med in i arbetet med 

nästkommande plan. 

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 

21

21



  

3 (11) 

Innehåll 
 

Dokumentinformation ................................................................................ 2 

Inledning och vision/mål ............................................................................. 4 

Därför är strategisk kompetensförsörjning viktigt .......................................................... 4 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen ............................................... 5 

Externt perspektiv ....................................................................................... 6 

En halv miljon medarbetare till välfärden ......................................................................... 6 

Fler äldre ökar behovet av välfärd ..................................................................................... 6 

Verksamhetsmål .......................................................................................... 7 

Nuläge ........................................................................................................... 8 

Förändringar och verksamhetsutveckling ........................................................................ 8 

Pensionsavgångar................................................................................................................. 8 

Utmaningar och analys av framtida behov ............................................. 10 

Aktiviteter utifrån identifierade behov ................................................... 11 

 

22

22



  

4 (11) 

Inledning och vision/mål 
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. Vision 2025. 

Därför är strategisk kompetensförsörjning viktigt 

Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på 

verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, 

vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att 

ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.  

Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa 

verksamheten till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också 

betydande faktorer för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. 

Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är 

viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.  

Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna. 

Hur ska vi se till att medarbetarna har den kompetens om behövs för att bedriva rätt 

verksamhet på rätt sätt? Med god framförhållning genom långsiktig planering kan vi möta 

framtida behov av kompetens. 

I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som utgår från 

verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag och möta 

utmaningar.  
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Syftet med 
kompetensförsörjningsplanen 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och tillgodose 

dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra kommande 

kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade 

åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar 

nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare 

och avveckling.  

• beskriva ett nuläge  

• analysera framtida utmaningar och behov  

• planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning  
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Externt perspektiv 
Mer än en miljon människor i Sverige arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår 

pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i 

befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora 

rekryteringsbehov, men även behov av förändringar i arbetssätt, organisation och bemanning. 

Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att på olika sätt påverka 

rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, 

innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer. 

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på 

rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Mer om dessa 

under aktiviteter utifrån identifierade behov. Liknande strategier för att möta 

kompetensutmaningen fanns även sedan tidigare formulerade av dåvarande Sveriges 

kommuner och landsting, SKL. Några åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på ett 

bättre sätt, utnyttja tekniken bättre och att utveckla arbetsmiljön. SKL hade beräknat hur de 

dåvarande strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet skulle kunna minska behoven 

av att rekrytera till olika verksamheter och kommit fram till att om fler anställda gick upp i 

arbetstid och fler jobbade längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med 

över 20 procent. Scenarierna var framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt. 

En halv miljon medarbetare till välfärden 

I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga förändringar görs i 

arbetssätt och bemanning skulle det behövas nästan en halv miljon nya medarbetare till 

välfärdssektorn (SKR, Rekryteringsrapporten 2020) under den kommande tioårsperioden. Det är 

en samlad bedömning av rekryteringsbehoven för hela sektorn, men behoven kan skilja sig åt 

mellan olika delar av landet. 

Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för drygt två tredjedelar av 

rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade behov av välfärd för den resterande 

tredjedelen. 

Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst kopplad till den 

demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att arbetsgivarna kan påverka situationen 

och att rekryteringsbehovet påverkas av en rad andra faktorer, som konjunkturförändringar, 

globalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska beslut/reformer. 

Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år och är vana 

vid stora omställningar kan behovet av nyrekryteringar de kommande åren bli en utmaning, 

särskilt inom vissa delar av välfärden och i vissa yrken. 

Fler äldre ökar behovet av välfärd 

Gruppen medborgare som är 80 år och äldre bedöms öka med 50 % mellan åren 2019 och 2029 

(SCB 2020). Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och 

sjukvården. Gruppen barn- och unga bedöms endast öka med ca 5 % under samma period, 

vilket är lägre än tidigare prognoser. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och 

omsorgen i kommunerna.  
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Verksamhetsmål 
.

Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och 

tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift, 

förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och 

service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd. 

I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens 

verksamheter, ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, 

parker samt fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och 

naturområden, samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig 

miljö ingår också i uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv 

och medborgare samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig 

del, likaså är att ge stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, 

vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post- och pakethantering. 

Service- och tekniknämndens mål, uppdrag och prioriteringar finns beskrivna i Service- och 

tekniknämndens aktuella plan med budget, för närvarande plan med budget 2021.  
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Nuläge 

Förändringar och verksamhetsutveckling 

Efter år med stort fokus på ekonomi och besparingar som följts av år där pandemin haft en stor påverkan 

på verksamheterna finns det ett behov av att återuppta en del av de verksamhetsutvecklingsfrågor som 

fått stå tillbaka under föregående år och hitta balansen mellan driftuppdrag och utveckling.  

På längre sikt behöver service- och tekniknämndens verksamheter fortsätta arbeta med effektivisering 

och prioritering. Med de utmaningar som kommunen står inför krävs nya tankesätt och en öppenhet för 

olika former av samverkan, såväl internt som externt. Service- och tekniknämndens idépris som lyfter 

fram medarbetare/arbetslagens idéer kan bidra till att sätta extra fokus på vikten av samverkan. Det kan 

även bidra till att hitta kloka lösningar tillsammans över organisatoriska gränser, allt med 

kommuninvånarnas bästa för ögonen. För att möta upp de ökade kraven på en kostnadseffektiv 

verksamhet är det fortsatta arbetet med digitalisering som en del i verksamhetsutvecklingen nödvändigt. 

En annan del i detta arbete är utveckling av processer för att bland annat minska administration, vilket 

Service- och teknikförvaltningen arbetat med under senaste året och kommer fortsätta arbeta med 

framgent.  

Service- och teknikförvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö kommer att vara fortsatt prioriterat. 

Ett stort fokusområde under kommande år är att hantera service-och tekniknämndens och kommunens 

utmaningar inom kompetensförsörjning. En del för att hantera kompetensförsörjningen är att ta tillvara 

på de erfarenheter och den arbetsmetod som utarbetats i MIKA-projektet där fler ges möjlighet 

att komma närmare egen försörjning. Även MIKA YB är ett steg i arbetet med kompetensförsörjning. 

Katrineholm kommun har nyligen antagit ett nytt personalpolitiskt program. Att arbeta med och efter 

detta och göra dess olika delar kända i organisationen kommer att vara ett viktigt steg i att stärka 

arbetsgivarvarumärket och därigenom underlätta kompetensförsörjningen framåt. 

Pensionsavgångar 

Så här ser det ut i service- och teknikförvaltningen när det gäller kommande pensionsavgångar. 

Ålder Arbetsplats Kvinnor Män Totalt 

61 Stab 1 0 1 

61 Sportcentrum 1 0 1 

61 Mat & Måltider 1 1 2 

61 OLC Vaktmästeri 0 2 2 

61 Park 1 0 1 

4 3 7 

62 Mat & Måltider 2 1 3 

62 Gata/anläggning 0 3 3 

62 OLC Vaktmästeri 1 0 1 

62 Park 1 1 2 

62 Sportcentrum 0 1 1 

4 6 10 

27

27



9 (11) 

63 Gata/anläggning 0 1 1 

63 Mat & Måltider 5 0 5 

63 OLC Vaktmästeri 0 2 2 

63 Park 1 1 2 

63 Verksamhetsservice 1 0 1 

63 Skog och Natur 0 1 1 

7 5 12 

64 Mat & Måltider 2 0 2 

64 Sportcentrum 1 1 2 

64 Skog och Natur 0 1 1 

 64 Gata/anläggning 0 1 1 

3 3 6 

65 Mat & måltider 3 0 3 

65 Sportcentrum 0 1 1 

3 1 4 

66 Gata 0 1 1 

 66 Sportcentrum 0 1 1 

0 2 2 

67 Skog och natur 0 1 1 

0 1 1 

21 21 42 
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Utmaningar och analys av 
framtida behov 
Det finns mycket som vi som arbetsgivare själva kan göra för att påverka rekryteringsbehovet 

och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana åtgärder kan exempelvis vara att 

använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och 

arbetsorganisation, nyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur 

bra vi som arbetsgivare är på att använda dessa strategier påverkar hur många medarbetare 

som behöver rekryteras och vilken kompetens dessa behöver. 

Service- och teknikförvaltningen har relativt stora pensionsavgångar under de kommande åren. 

Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. 

Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med kompetensöverföring och 

rekrytering. 

Att fortsätta stimulera den interna rörligheten är en viktig del i arbetet med att tackla 

utmaningarna inom kompetensförsörjning, men det är även nödvändigt att ytterligare stärka 

arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har arbetsplatser som anses vara traditionellt 

mansdominerad eller kvinnodominerad, där ett kön är underrepresenterat. Mot bakgrund av 

det blir det viktigt att i alla rekryteringar sträva mot en process som understödjer mångfald och 

signalerar att alla är välkomna att söka oavsett kön och/eller bakgrund. 

En attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarvarumärke ger sina medarbetare tydliga 

roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer 

samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. Förvaltningens 

styrmodell samt prestationsbaserade lönesättningsmodell understödjer riktningen mot en 

attraktiv arbetsgivare. Ett ytterligare sätt att uppnå detta är service- och teknikförvaltningens 

strävan att bli en idédriven organisation. Service- och teknikförvaltningen behöver därför under 

kommande år fortsätta att satsa på dessa modeller. 

"Heltid som norm" som infördes fullt ut juni 2018, bedöms öka möjligheterna att rekrytera rätt 

kompetens och att behålla kompetenta medarbetare. Heltid som norm syftar till att göra 

Katrineholms kommun till en attraktivare arbetsplats och skapa en trygg anställning för samtliga 

medarbetare. Satsningen på heltid påverkar både hälsa och engagemang i positiv riktning.  

Inom Service – och teknikförvaltningen är det totalt 12 personer som av avslutat sin anställning 

under 2020, varav 8 har gått i pension. Det ger en personalomsättning på knappt 5 %. 

De rekryteringsutmaningar som förvaltningen kan se rör sig snarare om enskilda tjänster än 

hela eller större delar av yrkesgrupper. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera och 

rekrytera de kompetenser som behövs. Som ett exempel har kockassistenter som tidigare 

identifierats som bristyrke hanterats och rekryterats genom MIKA-projektet och 

vuxenutbildningen.  

Service- och teknikförvaltningen har under 2020 fått extra anslag för att kunna ta emot fler 

praktikanter i våra verksamheter. Även detta kan ses som en liten del i förvaltningens arbete 

med kompetensförsörjning. 

Kockar var innan pandemin ett bristyrke, även om det inte märkts särskilt mycket vid rekrytering 

till de kommunala köken. Hur det kommer se ut efter pandemin återstår att se, men är en fråga 

som är viktig att bevaka framöver. 
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Aktiviteter utifrån 
identifierade behov 
Arbete med att göra det personalpolitiska programmet känt på samtliga arbetsplatser och 

bland samtliga medarbetare kommer att vara ett viktigt arbete under det närmsta året. 

Service- och teknikförvaltningen kommer att arbeta vidare med kompetensförsörjningen med 

utgångspunkt i denna plan, för att genomföra aktiviteter som stärker medarbetarna och 

förvaltningen att möta de utmaningar som vi ser. I den mån aktiviteter och åtgärder kräver 

politiska beslut kommer dessa att lyftas till service- och tekniknämnden. 

Den pandemi som vi nu lever i har gjort att kompetenshöjande insatser till viss del fått stå 

tillbaka under en tid. Så snart läget så tillåter behöver dessa återupptas. Även fokus på våra 

medarbetares hälsa behöver vara stort, då pandemin inneburit svårigheter för såväl 

medarbetare som många av de som vi möter i våra arbeten.  

Under pandemin har ett behov av flexibilitet i organisationen och bland medarbetare varit 

ovanligt stor och flexibiliteten har också varit en framgångsnyckel för förvaltningen. Att 

bibehålla en flexibel organisation även under mer normala förhållanden kan vara en 

framgångsfaktor för att möta de utmaningar som väntar. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat nio strategier för att möta 

kompetensutmaningen. Dessa kan sammanfattas i tre områden och stämmer väl överens med 

det som Service- och teknikförvaltningen ser som viktigast att fortsätta arbeta med för att 

säkerställa kompetensförsörjningen. De tre områdena är Attraktiv arbetsgivare, Nya lösningar och 

Hållbart arbetsliv.  

Bild från Möt kompetensutmaningen, rekryteringsrapport 2020, SKR 

I många av ovan nämnda frågor behöver vi arbeta tillsammans inom den kommunala 

organisationen, då grunden för arbetet är och bör vara lika för alla medarbetare inom 

organisationen. Att vara en aktiv part i det kommungemensamma arbetet är därför fortsatt 

viktigt framöver.  
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Service- och tekniknämnden 

Tertialrapport 
Tertial 1 2021 
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Inledning 
Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 

januari till och med 30 april 2021. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna 

ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten 

samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. 

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte 

nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den kommunövergripande 

tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj. 

Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med 

budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 

2021-2023 som tertialrapporten ska svara upp gentemot. 
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Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 

Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och 

tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift, 

förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och 

service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd. 

I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter, 

ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt 

fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden, 

samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i 

uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt 

administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till 

kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik 

samt post- och pakethantering. 

34

34



5(14) 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 

Coronapandemin 

Coronapandemin har under året haft en stor påverkan på verksamheterna inom service- och 

tekniknämndens ansvarsområde. 

Service- och teknikförvaltningen samarbetar med kulturförvaltningen i arbetet med pandemin och 

medverkar också aktivt i både kommunövergripande arbete, men även regionalt för samordning 

kring dessa frågor. 

Utifrån rådande läge med coronapandemin har service- och teknikförvaltningen på många sätt 

ändrat sitt arbetssätt. 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, regeringens uppmaningar samt den 

regionala smittskyddsläkarens rekommendationer har påverkat nämndens ansvarsområden på 

olika sätt. Service- och tekniknämndens ordförande har fattat beslut om tillfälliga stängningar och 

uthyrningsstopp av kommunens lokaler. Även de offentliga restaurangerna vid kommunens 

särskilda boenden har hållits fortsatt stängda. Kommunen har tagit fram ett nytt stödpaket till 

föreningsliv och näringsliv där bland annat möjlighet till anstånd på hyreskostnader och kommunala 

fakturor getts. Elever med distansundervisning har erbjudits matlådor. 

Pandemin har haft störst ekonomisk påverkan på enheterna Sportcentrum och Mat & måltider. 

Stängda restauranger, stängd simhall, inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig 

minskning av externa intäkter. 

Övriga viktiga förhållanden 

Flera av nämndens investeringsprojekt har påverkats av prishöjningar, exempelvis 

entreprenadtjänster, bygg- och anläggningsmaterial. Detta medför att det kan behöva göras 

prioriteringar i projekten. Ett exempel är utbyte av rink i Kronfågel ishall, där projektet skjutits fram 

för att underlag och budgetpriser ska kunna omarbetas. 

Volymutveckling 

Volymmått 

Utfall jan-april 

2021 Prognos 2021 

Utfall jan-april 

2020 Utfall 2020 

Besök i Duveholmshallen Nytt mått Nytt mått Nytt mått Nytt mått 

Besök i simhallen 8450 45 000 39 750 49 900 

Avtal med föreningar 58 65 62 58 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 0 32 000 0 30 903 

Lunchportioner förskola 96 225 280 000 93219 269 504 

Lunchportioner grundskola 207 197 600 000 236922 599 599 

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 24 841 150 000 35451 102 322 
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Volymmått 

Utfall jan-april 

2021 Prognos 2021 

Utfall jan-april 

2020 Utfall 2020 

Dagsportioner särskilt boende för äldre 42315 120 000 44584 130 818 

Portioner matlåda äldreomsorg 26955 65 000 17423 73 716 

Inkommande samtal per dag i växeln 522 650 607 598 

Bilar inom bilsamordningen 115 117 116 113 

Kommentar till volymutveckling 

En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram. 

Antalet besökare i simhallen har ett direkt samband med konsekvenser av pågående pandemi. 

Årsprognosen justerad. 

Antal avtal med föreningar är lika som föregående år, men nu med en komplett sammanställning. 

Utfallet avseende asfaltsbeläggning hänger ihop med årstider och att arbetet utförs huvudsakligen 

under sommar/höst. 

För gymnasiet och högstadiet har det varit mest distansundervisning och matlådor har kunnat 

hämtas på skolorna i Katrineholms kommun. Det är ett stort mörkertal i dessa siffror då många har 

hämtat fast dom inte beställt och en del har tagit flera matlådor. Duveholmgymnasiet har haft 3 980 

matlådor beställda och Kupolen (högstadiet) har haft 5 600 matlådor beställda. I genomsnitt så är 

det bara ca 5 % som har hämtat matlådorna. 

Volymen för matlådor till pensionär fortsätter att öka. Siffrorna avser leverans till Katrineholm och 

Flens kommun. 

Den totala samtalsmängden har minskat vilket ligger är i linje med de åtgärder som genomfördes på 

öppettider och bemanning i växeln under hösten 2020. Om det finns en koppling till digitalisering 

eller pandemin kommer det att utredas vidare. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Väsentliga händelser under året 

Inledningen av 2021 har till stor del präglats av coronapandemin, vars konsekvenser för 

verksamheten redovisats i tidigare avsnitt. 

Nämndens största projekt för året är de fortsatta arbetena på Backavallen med bland annat 

byggnation av en ny servicebyggnad med omklädningsrum. Just nu pågår rivningsarbeten och 

kompletteringar utförs inne i isarenan med bland annat montering av ljudabsorbenter. På taket av 

isarenan förbereds det för montage av solceller och ny teknik installeras för att kunna tillvarata mer 

av befintlig överskottsvärme som genereras i ishallen. 

Katrineholm har tillsammans med fem andra kommuner blivit utvald att delta i ett fyraårigt 

pilotprojekt som heter Pep-kommun. Ett projekt som drivs av organisationen Generation Pep. 

Projektet syftar till att ta fram en modell för hur kommuner på ett evidensbaserat och effektivt sätt 

kan arbeta med barn och ungas hälsa i form av fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Övriga händelser 

I mars månad spelades tre korta filmer in som vill inspirera på ämnet “Mat är hälsa”. Syftet med 

dessa filmer är att öka medarbetares kunskap kring bra mat som en förutsättning för bättre psykisk 

hälsa. Filmerna har tagits fram i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och service- och 

teknikförvaltningen. 

Måltidsorganisationen har skapat ett nätverk tillsammans med kommunerna Köping, Sala och 

Munkedal. Syftet är att ta fram ett gemensamt underlag för en kvalitativ nöjdhetsundersökning som 

vänder sig till måltidsorganisationernas samtliga gäster. 

Utveckling av kommunens matlådor till pensionärer, ett nytt ergonomiskt packrum på 

omlastningscentralen som nu ger bättre möjligheter för volymutveckling, matlådans kvalitet och 

tillagningsmetod har utvecklats. 

Ett förberedande arbete tillsammans med Viadidakt för en väg i struktur med en processkarta har 

tagits fram av den integrationsmiljonen som nämnden tilldelades för handledning så att fler kan tas 

emot för praktik eller åtgärdsanställningar. 

Efter ett halvår med nya städentreprenörerna kan vi konstatera att städningen fungerar bättre med 

en högre kundnöjdhet och färre rapporterade avvikelser, vilket är extra viktigt under pandemin där 

städningen har en än större påverkan på målet för tryggare offentliga miljöer. 

Den nya discgolfbanan i Backaområdet nedanför Duveholmsgymnasiet/Duveholmshallen håller på 

att iordningställas. Träd har avverkats och marken håller på att ställas om från skogsmark till ängs- 

och betesmark. 

Nedskräpningen ska minska är en av innevarande mandatperiods målsättningar. Varje år görs ett 

antal aktiviteter i syfte att uppnå detta, det kan vara fysiska förändringar i den offentliga miljön (tex 

placering eller utformning av papperskorgar) men även kampanjer som syftar till att upplysa och 

påverka människors beteenden. Regelbundna skräpmätningar genomförs för att följa utvecklingen. 

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd. En del i det arbetet är att 

skapa förutsättningar och boplatser till våra insekter som har en viktig roll i vårt ekosystem. En del i 

detta kan vara att sätta upp så kallade insektshotell, där insekter av olika slag kan slå sig till ro. 
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Under april månad invigdes tre större insektshotell som har tillverkats i förvaltningens snickeri, där 

Djulö herrgård, vattentornet på norr och Gröna kulle avbildats. 

Den nya gemensamma projektorganisationen avseende anläggningsarbeten tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen prövas nu i skarpt läge. De nya arbetssätten fungerar väl hittills. 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 30/4 2021 

Budget per 30/4 

2021 

Avvikelse per 30/4 

2021 

Prognos avvikelse 

helår 2021 

Förvaltningsövergripande 

nivåer -7 785 -11 042 3 257 75 

Gata/Anläggning -7 977 -7 102 -875 0 

Vinterväghållning -3 727 -3 299 -428 0 

Skog & natur -1 332 -1 317 -15 0 

Park -3 527 -2 855 -672 0 

Sportcentrum -16 591 -12 255 -4 336 -2 000 

Verksamhetsservice 1 066 160 906 100 

OLC/Vaktmästeri 572 609 -38 0 

Mat & måltider -1 004 135 -1 139 -1 500 

Ankomstregistreringskonto 

4090 -871 0 -871 0 

Summa -41 176 -36 966 -4 211 -3 325 

Kommentar 

Åtgärder som vidtagits för att minska effekterna av pandemin 

Då simhallen hållits stängd för allmänheten och arbetsuppgifterna därmed varit färre har enhet 

Sportcentrum deltagit i det kommunövergripande säkerhetsarbetet i gruppen för barn och unga. 

Personal har även lånats ut till Omlastningscentralen. Även inom Mat & måltiders verksamheter har 

personalomflyttningar gjorts då vissa kök varit stängda/haft färre besökare. Detta för att minska 

kostnader för vikarieanskaffning. 

 

RESULTAT 

Service- och tekniknämnden redovisar per den 30/4 ett resultat på -4 211 tkr (-742 tkr exkl. 

kapitaltjänstkostnader) 

Förvaltningsövergripande nivåer: 3 257 tkr (1 508 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). En post på 450 tkr 

avser en ej genomförd budgetjustering och ska därför räknas bort från resultatet. Totalt sett finns ett 

överskott på personalkostnader kopplat till sjukskrivningar/vård av barn. 

Gata/anläggning inkl. vinterväghållning: -1 303 tkr (633 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Ej 

budgeterade intäkter påverkar resultatet positivt. 

Vinterväghållning: -428 tkr (-471 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Många snö-/halkbekämpningsinsatser 

under årets första månader har haft en negativ påverkan på resultatet.  

Skog och natur: -15 tkr (-183 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Enheten har upparbetade kostnader som 

ska vidarefaktureras. 

Park: -672 tkr (-116 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Lägre intäkter än budgeterat. 
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Sportcentrum: -4 336 tkr (-1 877 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Då enheten under perioden inte haft 

någon lokaluthyrning, simhallen har varit stängd och läger/evenemang har uteblivit finns en stor avvikelse 

på kostnadsposten externa intäkter. 

Verksamhetsservice: 906 tkr (960 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader). Avvikelsen är kopplad till att vissa 

kostnadsposter är svåra att periodisera i budget. 

OLC/Vaktmästeri: -38 tkr (2 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader): Följer budget 

Mat och måltider: -1 139 tkr (-798 tkr exkl. kapitaltjänstkostnader): Det negativa resultatet är kopplat 

till stängda offentliga restaurangerna samt inställd lägerverksamhet. De lägre intäkterna möts dock 

till viss del upp av lägre kostnader för livsmedel. 

 

PROGNOS  

Service- och tekniknämnden lämnar den 30/4 en negativ prognos på 3 325 tkr, vilket är en förbättring 

med 575 tkr jämfört med föregående period. Prognosen är baserad på att nuvarande krisläge råder till 

och med augusti. 

Förvaltningsövergripande nivåer och Verksamhetsservice lämnar positiva prognoser kopplade till 

bland annat lägre personalkostnader. 

Sportcentrum och Mat och måltider lämnar negativa prognoser på -2 000 tkr respektive -1500 tkr. Både 

dessa prognoser är kopplade till intäktsbortfall i samband med coronapandemin. 

Övriga enheter lämnar en prognos på +/-0. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt Utfall per 30/4 2021 Budget helår 2021 

Kvar av årets 

budget 

Prognos avvikelse 

helår 2021 

310001 

Arbetsmiljöåtgärder -28 -1 025 997 0 

310002 Oförutsedda 

investeringar -33 -1 956 1 923 0 

310003 

Verksamhetsfastigheter -23 0 -23 0 

310004 Fordon och 

maskiner -455 -7 368 6 913 0 

310005 Väginvesteringar -118 -10 323 10 205 0 

310006 El och belysning -218 -2 399 2 181 0 

310007 Friluftsbad -2 -50 48 0 

310009 Lekplatser & 

parkutrustning 0 -843 843 0 

310010 Digitalisering -8 -225 217 0 

310011 Sportutrustning -61 -1 170 1 109 0 

310013 Dammängen 

motocross avloppsanl 0 -85 85 0 

310014 Projekt Backavallen -12 639 -39 300 26 661 0 

310015 Djulö, camping, 

kanotklubb -105 -496 391 0 

310016 Sköldinge 

Idrottsplats 0 -103 103 0 
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Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

310019 

Tillgänglighetsanpassning 0 -195 195 0 

310020 Storköksutrustning -211 -2 326 2 115 0 

310021 Måltidsmiljö -14 -678 664 0 

310022 Packbord höj- & 

sänkbara 0 -50 50 0 

310023 Städvagnar 

förskolan 0 -200 200 0 

310024 Städmaskiner -40 -300 260 0 

310026 Rådmannen 

process utr. och inv 0 -103 103 0 

310030 Övriga IP -108 -217 109 0 

310031 Dammängen skytte 0 -100 100 0 

310035 

Tennis/Gymnastik/Vandrar/

Boule -387 -6 118 5 731 0 

310037 Matbil fossilfri 0 -111 111 0 

310039 Anläggningar och 

fastigheter 0 -400 400 0 

310040 Gräsplaner 0 -100 100 0 

310041 Sarg och plexiglas 

lilla ishal 0 -1 500 1 500 1 400 

310042 Bottensug, 

simhallen 0 -100 100 0 

310043 Skyltprogram 

Sportcentrum 0 -300 300 0 

310044 Automatbevattning 

stadsparken 0 -300 300 0 

310045 Skugg-/energiväv 

växthuset 0 -300 300 0 

310046 Busskurer 0 -100 100 0 

310047 Skyltar 

Sörmlandsleden 0 -100 100 0 

Summa -14 452 -78 941 64 489 1 400 

Kommentar 

Service- och tekniknämnden gör bedömningen att 1 400 tkr av investeringsbudgeten kommer att 

kvarstå vid årets slut. Avvikelsen beror på att projekt, 310041, Sarg och plexiglas i lilla ishallen, 

kommer att planeras och projekteras under 2021 men slutföras 2022. 

Projekt Backavallen är inne i etapp 2 med bland annat byggnation av servicebyggnad. Projektet 

löper på enligt plan. 

Ombyggnationen i gymnastikhallen löper på och planen är att föreningsverksamheten ska kunna 

starta upp i höst i nya större lokaler. Projektet har hanterat en utmaning när det visat sig finnas berg 

i marken, men tillsammans med entreprenören och föreningen har planeringen av gymnastikytan 

disponerats om för att lösa detta. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall T1 

2021 

Utfall 

kvinnor 

T1 2021 

Utfall 

män 

T1 

2021 

Utfall T1 

2020 

Utfall 

kvinnor 

T1 2020 

Utfall 

män 

T1 

2020 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 37 517   37 298   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 

av lönekostnader totalt (%) 1/1-30/4 0,7%   0,7%   

Årsarbetare, antal omräknade 

heltider 1/1-31/3 252,4 132,2 120,2 256 136 120 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 1/1-31/3 3,2% 3,9% 2,3% 3,1% 2,8% 3,3% 

Månadsanställda, antal 30/4 255 138 117 260 143 117 

Medarbetarskap & ledarskap 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall T1 

2021 

Utfall 

kvinnor 

T1 2021 

Utfall 

män 

T1 

2021 

Utfall T1 

2020 

Utfall 

kvinnor 

T1 2020 

Utfall 

män 

T1 

2020 

Månadsanställda som arbetar 

heltid, andel (%) 30/4 81,6% 72,5% 92,3% 80,4% 71,3% 91,5% 

Månadsanställda med 

heltidsanställning som har valt att 

arbeta deltid, andel (%) 30/4 11,5% 19,4% 2,9% 12,2% 20,3% 2,7% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid 

(%) 30/4 70,3% 71,8% 63,9% 68,8% 70,6% 61,5% 

Tillsvidareanställda som slutat på 

egen begäran, antal 1/12-31/3 2   0   

Tillsvidareanställda som gått i 

pension, antal 1/12-31/3 2   2   

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall T1 

2021 

Utfall 

kvinnor 

T1 2021 

Utfall 

män 

T1 

2021 

Utfall T1 

2020 

Utfall 

kvinnor 

T1 2020 

Utfall 

män 

T1 

2020 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 1/1-30/4 2%   2,8%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 

12 månaderna (%) 1/5-30/4 49,6% 46,5% 54% 50,4% 48,4% 53,3% 
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Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall T1 

2021 

Utfall 

kvinnor 

T1 2021 

Utfall 

män 

T1 

2021 

Utfall T1 

2020 

Utfall 

kvinnor 

T1 2020 

Utfall 

män 

T1 

2020 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-28/2 6,5% 7,2% 5,7% 6,4% 6,3% 6,6% 
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Förväntad utveckling 
Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna och dess ekonomi under året. Förväntan 

och förhoppningen är en successiv återgång till mer av ett normalläge, utan större bakslag längs 

vägen. Det är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till 

exempel kan få förödande effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa, samtidigt som att 

det är viktigt att lärdomarna och möjligheterna som arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara. 
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Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden 
2021-02-18 – 2021-05-19.
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Avancerad sökning Utskrivet: 2021-05-20 11:47 
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors 

Avancerad sökning 
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum

/Parametervärde/Namn/Notering 
STN/2021:3 Nyttoparkeringstillstånd 2021-04-15 STN TDISP/2021:3 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-03-19 STN PRH/2021:14 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-03-19 STN PRH/2021:15 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-03-19 STN PRH/2021:16 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-03-19 STN PRH/2021:17 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-03-19 STN PRH/2021:18 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-09 STN PRH/2021:19 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-09 STN PRH/2021:20 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-09 STN PRH/2021:21 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-09 STN PRH/2021:22 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-20 STN PRH/2021:23 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-20 STN PRH/2021:24 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-20 STN PRH/2021:25 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-04-20 STN PRH/2021:26 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:27 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:28 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:29 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:30 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:31 
STN/2021:12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021-05-05 STN PRH/2021:32 
STN/2020:99 Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen av covid-19 2021-02-18 STN Del/2021:4 
STN/2020:99 Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen av covid-19 2021-03-19 STN Del/2021:10 
STN/2021:3 Undantag från bestämmelse om förbud mot trafik med fordon 2021-02-26 STN TDISP/2021:2 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-20
Vår beteckningService- och teknikförvaltningen

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Meddelanden

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2021-02-18 – 2021-05-19. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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