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-Vår handläggare-

Ert datum

Er beteckning

Jessica Sjögren

Kommunstyrelsen

Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny grafisk profil.
Revidering av den grafiska profilen delegeras till kommunstyrelsen.
Nämnderna uppdras att anpassa sin kommunikation under en treårsperiod.
Sportcentrum medges särprofilering.
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående
1. Upphäver kommunstyrelsen tidigare antagen grafisk profil, skyltmanual och
riktlinjer för sociala medier.
2. Uppdras kommunledningsförvaltningen att ta fram en kommunikationshandbok
inklusive grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Därför föreslås
en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt, tillgänglighet och
nutidens kommunikationskrav.
Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta den nuvarande profilen och gälla för samtliga
Katrineholms kommuns verksamheter. Med den nya grafiska profilen knyts
kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen
för våra målgrupper. Att underhålla en profil och ett varumärke, Katrineholm, är
ekonomisk fördelaktigt och bidrar till ett effektivare kommunikationsarbete.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av ärendet
kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare motiveras för
särprofilering.
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som
högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett
normkritiskt bildspråk. Den inkluderar en namnstrategi som visar hur varje verksamhet
ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska användas. Den
grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms kommun är
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huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part, uppdragsgivare
eller finansiär/sponsor.
Ärendets handlingar









Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
Förstudie grafisk profil, bilaga till remiss
Bildningsnämndens protokoll 2019-01-15 § 6
Socialnämndens protokoll 2019-01-23 § 20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-24 § 19
Service- och tekniknämndens protokoll 2019-01-17 § 9
Kulturnämndens yttrande genom ordförande 2019-02-01
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-06 § 19

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. (Se exempel i
bifogad bilaga, förstudie grafisk profil). Det har också bidragit till att det uppstått en
flora av olika märken. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till
moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav.
Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred flora
av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i längden,
eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke. En tydlig och tillgänglig
kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare, brukare och kunder en bra
service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en viktig beståndsdel.
Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för att:
 tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
 underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
 fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.
 lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen.
 slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut.
 visa hur den kommunala logotypen ska användas.
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Innehåll ny grafisk profil
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som
högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett
normkritiskt bildspråk. Den inkluderar namnstrategi som visar hur varje verksamhet
ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska användas. Den
grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms kommun är
huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part, uppdragsgivare
eller finansiär/sponsor.
Tydligare logotyp
Den nuvarande logotypen är föråldrad, med ett för stort ”K”, samt gammal och
understruken text. Längden och typsnittet gör att vi syns dåligt i förhållande till andra
vid till exempel sponsring och annonsering. Sköldens komplexitet gör också att den
blir otydlig digitalt, på kläder och i små storlekar.
Istället föreslås en ny stiliserad, förenklad logotyp (märke) enligt bifogat underlag. En
fullt fungerande logotyp ska kunna appliceras digitalt, mobilt och på vilket tryckt
underlag som helst. Den ska också stärka Katrineholms synbarhet och konkurrenskraft
gentemot andra. Logotypen ska finnas i tre utföranden röd symbol och svart text, helt
vit logotyp och helt svart logotyp.
Representation och högtid
Katrineholms kommuns heraldiska vapen i originalutförande och fullfärg ska användas
av vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang. Så som till exempel
flaggor och standarer.
Typsnitt
Moderna google-typsnitt ger idag möjlighet att använda samma typsnitt digitalt som i
tryck. De är dessutom gratis, därför ska samma typsnitt användas internt och externt,
både digitalt och i tryck. Open Sans är bastypsnitt och används till brödtext och
mellanrubriker. Playfair Display Bold används endast för huvudrubriker och till
eventuell grafik.
Färgpalett
Färgpaletten har justerats främst utifrån tillgänglighet, för att det ska gå att använda
färgerna även i rubriker. Den röda färgen som tidigare inte använts alls, förutom i
logotypen, blir nu en färg i paletten. En färg får inte knytas till en viss verksamhet.
Katrineholms kommun ska kommunicera färgglatt.
Vågen
Den så kallade vågen som funnits med sedan 2009 plockas bort helt. Den fungerar
dåligt i digitala kanaler, små annonser och på skyltar.
Bildspråk
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Bilder ska förmedla en känsla av liv och lust och lyfta fram alla de kvaliteter som finns
i Katrineholm. Allt från människorna och mångfalden till naturen och den vackra
staden. Varje mottagare ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social bakgrund,
etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell läggning. Alla
bilder, med undantag för generella närbilder, ska vara tagna i Katrineholms kommun.
Namnstrategi och särprofilering
Katrineholms kommuns verksamheter ska verka inom kommunens grafiska profil. Det
vinner både kommunen och den specifika verksamheten på. Principen är ”ett
Katrineholm”. Alla andra verksamhets- och förvaltningslogotyper tas bort, liksom
projektlogotyper. En gemensam namnstrategi används för att i text lyfta fram
verksamheter som är viktiga för medborgarna, samtidigt som vi hela tiden
kommunicerar Katrineholm. Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan
motiveras utifrån tydliga kommunövergripande fördelar. Särprofilering handlar om att
medvetet avvika från den gemensamma grafiska profilen och skapa en separat profil
för en utpekad verksamhet.
Kommunala bolag
Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock deras grafiska
profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil. Det gäller även om det blir aktuellt att
arbeta om en redan befintlig bolagsprofil.
Implementering
Förutsatt att kommunfullmäktige godkänner den nya profilen införs den successivt och
kostnadseffektivt från och med kommunfullmäktige den 18 mars 2019.
Implementering i organisationen ska ske under en treårsperiod. Allt nytt material ska
dock följa den nya profilen. Förändringar som kan kräva omfattande resurser kan
skjutas längre fram i tiden. Beslut fattas av kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en kommunikationshandbok, inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier. Nya mallar tas fram med
syfte att effektivisera och förenkla grafiska produktioner.
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation
Den nya grafiska profilen ska bidra till ett mer effektivt kommunikationsarbete.
Genom en enhetlig profil och ett varumärke, Katrineholm, utnyttjar vi våra resurser på
bästa sätt. Att underhålla en profil och ett varumärke är ekonomisk fördelaktigt. Med
den nya grafiska profilen knyts kommunens alla verksamheter samman och vi blir
tydligare och lättare att känna igen för våra målgrupper. Den ger också ökad
tillgänglighet.
Sammanfattning av remissyttranden med kommentarer
Ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder. Viadidaktnämnden anses inte som
berörd. Nedan följer en sammanställning av remissvaren. Remissvaren i sin helhet
finns i bifogade bilagor.
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Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nya grafisk profil. Flera ställer sig
också positiva till de effektiviseringar det kommer att innebära att samlas under ett
varumärke. Här ser man flera vinster. Det knyter samman verksamheter och ger en
tydlig avsändare. Det ger oss starkare varumärke ur medborgar- och
arbetsgivarperspektiv. En stiliserad logotyp kräver heller inte flerfärgstryck, vilket på
sikt är mer hållbart.
Det har bland annat framförts önskemål att en konsekvensanalys behöver genomföras
för att se över vad det innebär att plocka bort dagens särprofileringar. Omvärldsbevakning från andra kommuner visar att förhållningssättet till särprofilering varierar
stort. Allt från en öppen till en mycket restriktiv hållning. Som argument för att behålla
nuvarande särprofileringar har man lyft fram att det har varit kostsamt att bygga upp
dessa och att betydande värden går förlorade om profileringarna plockas bort.
Förvaltningen anser att det är och kommer att fortsättningsvis vara kostsamt att bygga
flera varumärken. Detta är en stark anledning till att Katrineholms kommun behöver
samlas under ett gemensamt varumärke. Särprofilering kan upplevas som en fördel för
den enskilda verksamheten, men har motverkande syfte på en övergripande nivå.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av ärendet
kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare motiveras för
särprofilering. Det är kommunens största besöksmål.
Logotypens syfte är att vara en tydlig avsändare för Katrineholms kommun. Den ska
inte ersätta visionen ”Läge för liv och lust” eller platsvarumärket KatrineholmSveriges Lustgård. Visionen är inte ett varumärke utan en ledstjärna som pekar ut en
riktning som vi ska jobba mot. Den nya grafiska profilen ska förmedla läge för liv och
lust genom det särskiljande typsnittet, färger och våra bildval. Visionsmärket som
tidigare använts utgår, istället skrivs visionen i text, om det behövs. Hur
platsvarumärket ska användas framgår i varumärkeshandboken.
Flera nämnder har uttryckt att de gärna ser en detaljerad plan för vilken
kommunikation som ska prioriteras. Varje verksamhet prioriterar själv utifrån
verksamhetens behov och möjligheter. Implementering ska ske stegvis under en
treårsperiod för att förändringen ska kunna ske inom befintlig budget. När kommunen
samlas under ett varumärke ska mallar skapas som gäller för alla kommunens
verksamheter. De nya mallarna ska vara tillgängliga för alla och bygga på principen att
det ska vara enkelt att göra rätt.
Förslaget till grafisk profil är framtaget i samarbete med kommunikationsrådet, den
upphandlade reklambyrån och leverantören av nya webbplatsen. Kommunikationsrådet
är ett samarbets- och utvecklingsnätverk, där kommunens alla kommunikatörer
samarbetar i kommunövergripande kommunikationsfrågor. Här har hänsyn tagits till
att profilprogrammet ska stämma överens med de principer som idag finns för att
tillgänglighetsanpassa och effektivisera kommunikationen. Om förslaget antas
påbörjas förankringsprocessen i verksamheterna.
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Jessica Sjögren
Kommunikationsstrateg
Beslutet skickas till:
Samtliga remissinstanser och kommunstyrelsen
Akt
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Varför en grafisk profil?

Kommunens varumärke är unikt eftersom det består
av tre olika delar: organisationen, arbetsgivaren och
platsen. Att utveckla och vårda varumärket handlar
om att jobba med förbättringar steg för steg. Den
grafiska profilen är den visuella delen av varumärket.
Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning är
några anledningar till varför en grafisk profil behövs.
Den beskriver hur namn, logotyp, typsnitt, färger och
bildmanér används.
Den grafiska profilen ska användas konsekvent av alla
verksamheter. Den gör oss tydliga och effektiva. Vi
behöver inte fundera över den grafiska utformningen
utan kan sätta fokus på budskapet i det som ska
kommuniceras. Det förenklar jobbet och hjälper oss

att göra rätt och det blir tydligt för våra invånare att det
är Katrineholms kommun som är avsändaren.
Visionen “Läge för liv och lust” är vår ledstjärna på lång
sikt, medan den grafiska profilen är vår kompass i
vardagen som leder oss rätt på vägen mot visionen.
Genom typsnitt och bildval ska vår kommunikation
förmedla visionen.
Den grafiska profilen är ett policydokument som
fastställts av kommunstyrelsen. I kommunikationshandboken finns praktiska exempel på tillämpningar av
den grafiska profilen. Användningen av platsvarumärket,
Sveriges Lustgård, beskrivs i platsvarumärkeshandboken.
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Logotyp
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Logotyp
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En logotyp är en grafisk bild som
symboliserar ett företag, en organisation
eller en offentlig verksamhet och syftar till att
skapa omedelbar igenkänning.

Vårt logotyp består av en symbol i form av en
stiliserad sköld med ett gaffelkors
tillsammans med en ordbild i form av
namnet Katrineholm satt i typsnittet Open
Sans Bold.
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Frizon
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För att särskilja logotypen från omgivningen
ska avståndet mellan logotypens ytterkanter
och kringliggande element alltid vara minst
lika stort som sköldens bredd.
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Val av färg på logotyp
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Logotypen finns i tre färgversioner: Rödsvart
som används i första hand. Vit som används
när logotypen används mot bild eller mot
färgad bakgrund. Svart som endast används
vid svartvitt tryck.
Se alltid till att det är god kontrast mellan
logotyp och bakgrund så att logotypen blir
tydligt.
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Storlek på logotyp

Logotypens storlek och placering definieras i
vårt designsystem och av logotypens frizon.
Läs mer om detta i avsnittet Designsystem.

20 mm

Minsta storlek för logotypen är 20 mm i
bredd. Se alltid till att logotyp är tillräckligt
stort för att vara tydligt.
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Symbol utan ordbild

17

I undantagsfall kan symbolen användas utan
tillhörande ordbild. Till exempel som
profilbild i sociala medier.
Kontakta alltid kommunikationsenheten
innan du använder symbolen utan ordbild.
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Högtidssymbol

18

1918 fastställdes Katrineholms stadsvapen
som skapats av konstnären Carl Richard
Forsslund. Det omvända gaffelkorset
symboliserar mötesplatsen för västra och
södra stambanorna, hammaren står för
industrin, den så kallade merkuriestaven för
handeln och rosen för trädgårdsstaden.
Vapnet kröns av en välvd murkrona i guld.
Stadsvapnet finns kvar som högtidssymbol men får endast användas i
ceremoniella sammanhang som vid
statsbesök, på flaggor eller på ett standar.
Stadsvapnet används inte i kommunikation
som avser Katrineholms kommuns
verksamhet.
All användning av stadsvapnet ska
godkännas av kommunikationsenheten.
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Namnstrategi
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Namnstrategi

Det är viktigt att våra målgrupper på ett
snabbt och enkelt sätt förstår att det är
Katrineholms kommun som är användare till
alla våra verksamheter. Därför ska alla
verksamheter samlas under ett gemensamt
varumärkesnamn.
Självklart kan det i vissa sammanhang vara
viktigt att kommunicera vilken del av vår
organisation som står bakom
kommunikationen. För att få en enhetlighet i
hur vi gör detta har vi en namnstrategi.

Grafisk profil

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

12
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Nivå 1:
Varumärkesnamn

Vårt varumärkesnamn i form av vår logotyp
placeras på en plats där den framträder
tydligt. Till exempel längs till vänster i
menyraden på en webbplats eller i något av
de fyra hörnen på en trycksak.

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

1

1

1

1

Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 1 används i all kommunikation.

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

Möjlig placering

Grafisk profil
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Nivå 2:
Verksamhetsnamn

I vissa fall är det viktigt för mottagaren att
veta vilken verksamhet som kommunicerar.
Exempel på sådana verksamheter är skolor
och äldreboenden. I trycksaker placeras
verksamhetsnamnet i något av de hörn där
logotypen inte är placerad.
Verksamheter använder inte egna logotyper.
Nivå 2 används när mottagaren har behov av
att veta vilken verksamhet som
kommunicerar.

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

2

2

2

2

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

Nivå 2 används inte vid
kommunövergripande kommunikation.

Särprofilering förekommer endast i yttersta
undantagsfall då det kan motiveras utifrån
tydliga kommunövergripande fördelar.

Möjlig placering

Grafisk profil
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Nivå 3: Övriga namn

Ibland finns behov att kommunicera andra
namn. Till exempel namnet på ett
evenemang, ett projekt eller liknande. Dessa
kan lyftas fram i innehållet eller i en rubrik
men ska inte uppfattas som avsändare för
kommunikationen.
Nivå 3 används vid behov.

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

3

Möjlig placering

Grafisk profil
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Nivå 4: Webbadress

För att mottagaren enkelt ska kunna söka
mer information behöver det framgå vart
man ska vända sig. Detta förtydligas på nivå
4. I trycksaker placeras webbadressen i
något av de hörn där logotypen inte är
placerad. Vid utrymmesbrist sätts
webbadressen ut på annan plats. Till
exempel på annan plats på satsytan eller i
trycksakens inlaga.

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

4

4

4

4

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019

Nivå 4 används vid behov.
katrineholm.se/gymnasievalet

Möjlig placering

Grafisk profil
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Typografi

Grafisk profil
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Bastypsnitt

Open Sans. Används till brödtext och
mellanrubriker.
Använd endast skärningarna Regular,
Regular Italic, Bold och Bold Italic.

Open Sans Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Italic ska endast användas för utmärkning.
Finns att ladda ner här:
https://fonts.google.com/specimen/
Open+Sans

Open Sans Regular Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Open Sans Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Grafisk profil
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Rubriktypsnitt

Playfair Display Bold. Används endast för
huvudrubriker och till grafik.
Använd endast skärningen Display Bold.
Se alltid till att typsnittet är tillräckligt stort
för att vara tydligt.
Finns att ladda ner här:
https://fonts.google.com/specimen/
Playfair+Display

Grafisk profil

Playfair Display Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890!”#%&/()=

19

Användning

28

Huvudrubriker sätts i Playfair Display Bold.
Ingresser sätts i Open Sans Regular. Brödtext
sätts i Open sans Regular. Mellanrubriker
sätts i Open Sans Bold.
Ingress sätts i 120% av brödtextens grad.
Rubriknivå 2 sätts i samma grad som ingress
men Bold. Rubriknivå 3 sätts i samma grad
som brödtext men Bold.
Ingress, brödtext och rubriknivå 2 och 3 sätts
med 140% radavstånd. Huvudrubriker sätts
med 110% radavstånd.
All text sätts, om inget annat angivits,
versalgement. Det vill säga med inledande
stor bokstav följd av små bokstäver.

Grafisk profil

20
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Färg

Grafisk profil
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Färger

Logotypens röda färg är samma färg som
återfinns i vårt stadsvapen.
Förutom den röda färgen finns en orange, en
rosa, en lila, en blå och en grön färg.
Se avsnittet Användning av färger för att läsa
mer om hur färgerna används tillsammans.

Grafisk profil

Röd
RGB 227/6/19
CMYK 0/100/100/0
PMS 485
#E30613

Orange
RGB 255/88/0
CMYK 0/71/100/0
PMS 021
#FF5800

Blå
RGB 0/122/201
CMYK 100/32/0/0
PMS 3005
#007AC9

Grön
RGB 0/155/58
CMYK 94/0/100/0
PMS 355
#009B3A

Rosa
RGB 226/23/118
CMYK 0/92/18/0
PMS 213
#E21776

Lila
RGB 155/24/137
CMYK 46/100/0/0
PMS 248
#9B1889

22

31

Färgsystem

RGB
Används för visning på skärm. Består av
färgerna röd (R), grön (G) och blå (B). Beskrivs
med ett värde mellan 0 och 255 för varje
färg.
CMYK
Används för 4-färgstryck och utskrifter.
Består av färgerna cyan (C), magenta (M), gult
(Y) och svart (K). Beskrivs med ett
procentvärde för varje färg.
PMS (Pantone Match System)
Används för tryck med färdigblandade
tryckfärger på tryckeri.
Hex (#)
Används på internet. Ett alternativt sätt att
beskriva RGB-färger.

Grafisk profil

Rosa
RGB 226/23/118
CMYK 0/92/18/0
PMS 213
#E21776
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Användning av färger

Använd någon av följande
färgkombinationer.

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

Färger kombineras endast med vitt.
Längre texter sätts i svart mot vitt.
Använd färgerna efter behov och
sammanhang.
Undvik att knyta en färg till en enskild
verksamhet.

Obs! Använd inte orange eller grön till text
under 18 punkter alternativt 16 punkter Bold
då de riskerar att bli otydliga i små grader.

Grafisk profil

AaBb

24
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Bilder

Grafisk profil
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Bilder

34

Våra bilder ska förmedla en känsla av liv och
lust och representera mångfalden och
människorna i Katrineholm. Varje mottagare
ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social
bakgrund, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell
läggning. Alla bilder, med undantag för
generella närbilder, ska vara tagna i
Katrineholms kommun.
Saker att eftersträva:
Hög kvalitet
Autentisk känsla
Naturligt ljus
Mångfald i motiv och bildutsnitt
Natur och grönska
Saker att undvika:
Arrangerade bilder som inte känns
autentiska
Bilder med stökiga bakgrunder
Manipulerade bilder
Frilagda bilder

Grafisk profil

26

35

Designsystem

Grafisk profil

27

Designsystem för
stående och kvadratiska
format

36

För att underlätta vårt arbete och skapa ett
konsekvent uttryck när vi tar fram
kommunikationsmaterial använder vi oss av
ett designsystem.
Designsystemet för stående och kvadratiska
format byggs upp på följande sätt:
Marginaler och satsyta bestäms genom att
hela ytans bredd delas med 14. Ange detta
mått som marginal i dokumentet.
Satsytan delas sedan in i 12 spalter på
bredden och 6 rader på höjden.
Logotypen är 3,5 spalter bred.
När logotypen placeras i överkant ska övre
kanten av h linjerar med marginalen.
När logotypen placeras i underkant ska
undre kanten av K linjerar med marginalen.

Grafisk profil

28

Designsystem för
liggande format

37

För att underlätta vårt arbete och skapa ett
konsekvent uttryck när vi tar fram
kommunikationsmaterial använder vi oss av
ett designsystem.
Designsystemet för liggande format byggs
upp på följande sätt:
Marginaler och satsyta bestäms genom att
hela ytans bredd delas med 20. Ange detta
mått som marginal i dokumentet.
Satsytan delas sedan in i 18 spalter på
bredden och 6 rader på höjden.
Logotypen är 3,5 spalter bred.
När logotypen placeras i överkant ska övre
kanten av h linjerar med marginalen.
När logotypen placeras i underkant ska
undre kanten av K linjerar med marginalen.

Grafisk profil

29

38

Samarbeten

Grafisk profil
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39

Katrineholm är
huvudavsändare

Katrineholms grafiska profil används.
Katrineholms logotyp placeras i något av de
övre hörnen.
Samarbetspartners namn placeras i något av
de nedre hörnen. I första hand uttryckta i
text och i andra hand med parternas
logotyper. Logotyperna sätts i svart eller vitt
beroende på bakgrund. Om logotyper sätts
mot färgad bakgrund eller mot bild sätts de i
vitt. Logotyperna ska uppfattas mindre än
Katrineholms logotyp.

Rubrik

Texten ”I samarbete med” eller liknande ska
alltid finnas med.

I samarbete med
Logo

Grafisk profil

Logo
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Katrineholm och
partner är likvärdiga
avsändare
Ingen av parternas varumärke ska vara mer
framträdande.
Ingen av parternas designelement används.
Märkets frizon används.
Undvik om möjligt likvärdiga avsändare.

Rubrik

Logo

Grafisk profil
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Katrineholm är partner
till huvudavsändaren

Partnerns visuella identitet används.
Märkets frizon används.
Texten ”I samarbete med”, ”På uppdrag av”
eller “Med stöd av” eller liknande ska alltid
finnas med.

Rubrik

På uppdrag av
Logo

Grafisk profil
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Certifieringar och
utmärkelser

Katrineholms logotyp placeras i något av de
övre hörnen.
Om certifieringen eller utmärkelsen
förstärker vårt budskap används
certifieringens eller utmärkelsens logotyp. I
annat fall omnämns den i text.
Om certifieringens eller utmärkelsens
logotyp används placeras den i något av de
nedre hörnen. Logotypen ska uppfattas
mindre än Katrineholms logotyp. Om
logotyper sätts mot färgad bakgrund eller
mot bild sätts de i vitt.

Rubrik

Om utrymmet är begränsat eller logotypen
riskerar bli otydlig omnämns certifieringen
eller utmärkelsen i text.

Logo

Grafisk profil
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Certifieringar och
utmärkelser

Katrineholms logotyp placeras i något av de
övre hörnen.
Om certifieringen eller utmärkelsen
förstärker vårt budskap används
certifieringens eller utmärkelsens logotyp. I
annat fall omnämns den i text.
Om certifieringens eller utmärkelsens
logotyp används placeras den i något av de
nedre hörnen. Logotypen ska uppfattas
mindre än Katrineholms logotyp. Om
logotyper sätts mot färgad bakgrund eller
mot bild sätts de i vitt.

Rubrik

Om utrymmet är begränsat eller logotypen
riskerar bli otydlig omnämns certifieringen
eller utmärkelsen i text.

Logo

Grafisk profil

35

Kommunala bolag

44

Kommunen och alla dess verksamheter ska
ha en sammanhållen kommunikation som
stärker vårt gemensamma varumärke –
Katrineholms kommun. Den grafiska profilen
får användas av bolagen, men de har även
möjlighet till särprofilering. Då använder de
inte kommunens märke/logotyp, typsnitt
eller färger men kommunicerar alltid att de
är en del av Katrineholms kommun. När nya
bolag startas ska deras grafiska profil ta
hänsyn till kommunens grafiska profil. Det
gäller även om det blir aktuellt att arbeta om
en redan befintlig bolagsprofil.

Grafisk profil
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Katrineholm
Möjlig förädling av
visuell identitet

46

Nuläge Katrineholm

47

En vildvuxen identitetsflora. Var är
“lagtröjan”?

48

Många olika element
1. Vapensköld, med många
olika element i sig
2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun”
5. Linje
1
2

3

4
5

•

Modern..?

•

Föråldrat typsnitt och svårarbetad

•

Varken mobilt eller digitalt anpassad.

49

Otydlig i små storlekar
Katrineholms favicon
uppförstorad.
Sköldens komplexitet gör att
den blir otydlig digitalt och i
små storlekar.

50

Fungerar dåligt negativ.
En bra logotype ska gå att
applicera på vilken bakgrund
som helst. Jämför Stockholm
här i annonsen, med
kommunmärkena.

51

Var syns det Katrineholms kommun?

52

I jämförelse med andra
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det
riskerar bli litet och
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.
Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms
litet och otydligt.

53

Svårt att brodera på kläder

54

Syns dåligt i förhållande till andra

55

Våg och logotyp ger i många fall dålig synbarhet

Katrineholms märke

56

Inte digitalt anpassad profil

57

Hur ser Katrineholms “lagtröja ut”

58

Summering av nuläge
• Inte anpassad för varken tryck, digitalisering eller mobil.
• Typsnitten är omoderna och dyra. Idag finns gratis typsnitt som
fungerar för både webb och tryck.
• Vi är inte vad vi säger. Vi speglar inte visionens Liv & lust
• Kraven på vår kommunikation har förändrats. Vi vill marknadsföra
KATRINEHOLM, inte respektive förvaltning.
• Egna undervarumärken skapar enighet i arbetslaget men segregerar
snarare än enar i det stora hela.
• Vi syns dåligt i förhållande till våra konkurrenter

59

Utblick & Inspiration

60

Apple
Frånkomplex till enkel.
Från färgglad till svart/vit

61

Tydlig mot olika bakgrunder

62

63

Från komplex till enkel
Tydlig mot olika bakgrunder

64

Exempel gymnasieskola Stockholm

65

66

Exempel gymnasieskola Skövde

67

Designprinciper för ny grafisk profil
• Enkelhet och tydlighet för att underlätta användning och en tidlös
design
• Förädla och förfina det vi har. Inte göra om för sakens skull.
• Knyta an till vision, värdeord och platsvarumärke

68

Logotyp

69

Många olika element
Vapensköld, med
många olika
element i sig
2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun”
5. Linje
1.

1
2
3

4
5

•

Modern..?

•

Föråldrat typsnitt och svårarbetad

•

Varken mobilt eller digitalt anpassad.

70

Befintligt märke.

71

Utan streck under.

72

Utan tillägget
”-s kommun”.

73

Med ”K” i samma
storlek
som övrig text.

74

Namnet satt i ett
tydligare typsnitt.

75

76

77

Förenklad
vapensköld som
fungerar bättre i
mindre storlek.

78

Märket
Mellanrummen som
bildas av gaffelkorset
och murkronan
bildar ett K.

79

Ny logotyp
Märke med förenklad
vapensköld som
fungerar bättre i
mindre storlek.
Istället för det långa
och onödigt krångliga
“Katrineholms
kommun” skriver vi
bara “Katrineholm”.
Katrineholm skrivs
med ett enkelt och
lättläst typsnitt.

80

Stadsvapnet
Katrineholms kommuns
stadsvapen är en
högtidssymbol.
Den får endast användas vid
ceremoniella tillfällen,
exempelvis i samband med
statsbesök. På flaggor och
standarer.

81

Hur uttrycker vi visionen i ett typsnitt?

82

Rubriktypografi

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890!”#%&/()=

Stilprov Playfair Display.
Ett starkt identitetsskapande
typsnitt som uttrycker liv och
lust. Typsnittet ritat för att
användas digitalt och är
gratis.

83

Bastypografi

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Katrineholm
Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Stilprov Open Sans.
Ett enkel, lättläst och öppet
bastypsnitt.
Typsnittet ritat för att
användas digitalt och är
gratis.

84

Färger
Klara, färgglada och
lysande färger som
utstrålar liv, lust, glädje
och kreativitet.

85

Namnstrategi

86

Översikt
Märke

Avatar

Typografi

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=
Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Färger

Affisch

Webbplats

87

Vi framtidssäkrar
I samband med lanseringen av nya katrineholm.se framtidsäkrar vi den
grafiska profilen och logotypen/märket enligt de nya digitala kraven.
Med målet att:
• Stärka vår synbarhet och konkurrenskraft gentemot andra
kommuner.
• Vi har samma typsnitt digitalt som i tryck!
• Förenkla logotypen för tydligare avsändare.
• Vi är ETT KATRINEHOLM. Ta bort förvaltningslogotyper och
särprofilering. Hitta ett sätt att lyfta fram verksamheter som är viktiga
för våra medborgare, samtidigt som vi hela tiden är KATRINEHOLM.

88

Före-efter

Exempel på hur förändringen ser ut i praktiken

89

Före
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det
riskerar bli litet och
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.
Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms
litet och otydligt.

90

Efter
Med den nya
utformningen syns vi
bättre i förhållande till
andra.

91

Översikt före
Märke

Avatar

Typografi

Färger

Affisch

Webbplats
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Översikt efter
Märke

Avatar

Typografi

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=
Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Färger

Affisch

Webbplats
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94

Sponsring före och efter

95

Byggskyltar

96

Exempel på ny dokument med layout

97

Fler exempel på ny dokumentlayout

98

Folder offentlig konst

99

Folder anhörigstöd före-efter

100

Verksamhetsnamn skrivs i text istället för med egen logotyp

101

Ny gemensam webbplats gymnasieskolor

102

Gymnasievalet före

103

Gymnasievalet efter

104

Välkomstbrev förskola före-efter

105
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-15

10

§6

Synpunkter ny grafisk profil Katrineholms kommun
(BIN/2019:1)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden instämmer i bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det
till kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Ärendets handlingar
•
•
•

Beskrivning av ny grafisk profil
Katrineholm – möjlig förädling av visuell identitet
Visuell identitet

Ärendebeskrivning
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Det har också
bidragit till att det uppstått olika avarter. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som
är anpassad till moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav.
Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred
flora av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i
längden, eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke.
En tydlig och tillgänglig kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare,
brukare och kunder en bra service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en
viktig beståndsdel.
Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för
att:
• tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
• underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
• fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen instämmer i förslaget att en helt ny grafisk profil, som är
anpassad till moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav, är nödvändig.
Verksamhetsmässig aspekt
I förslag till beslut om en ny grafisk profil finns förslag om att verksamhetslogotyper
och projektlogotyper ska tas bort och att särprofileringar ska omprövas. Inom
bildningsförvaltningen idag finns flera verksamheter med egna verksamhetsloggor,
projektloggor, certifieringsloggor och egen kommunikation där en omprövning av
särprofilering är aktuell. Det är viktigt att dessa omprövningar noga föregås av
konsekvensanalyser för verksamhetens kommunikation. Det nya grafiska
profilprogrammet behöver stämma överens med de principer som idag finns för att
tillgänglighetsanpassa kommunikation. För förvaltningen är det viktigt att bildspråket
har ett normkritiskt- och ett jämställdhetsperspektiv och dessutom har ett
barnperspektiv.
Juridisk aspekt
Inom bildningsförvaltningen idag finns flera verksamheter med egna loggor och egen
kommunikation där en omprövning av särprofilering är aktuell. Det är viktigt att dessa
omprövningar noga föregås av konsekvensanalyser för verksamhetens
kommunikation och att konsekvensanalysen innefattar användning av certifieringseller projektlogotyper och de samverkansavtal som finns kring varumärken och
loggor. Denna konsekvensanalys behöver tas fram i samarbete med representanter
från respektive berörd verksamhet.
Ekonomisk aspekt
Förvaltningen instämmer också i förslaget att den nya profilen införs successivt och
kostnadseffektivt från och med den 1 april 2019. Det är av stor vikt att
implementering i organisationen kan ske under en treårsperiod. Varje förändring av
särprofilering behöver kostnadsberäknas och det behövs en rimlig tidsplan för att fasa
ut egna logotyper så att kostnaderna hålls inom befintlig budgetram.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

Anvising till remiss om ny grafisk profil (SOCN/2019:2)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny grafisk profil.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Mica Vemics (SD) ändringsyrkande reserverar sig
Mica Vemic (SD) och Elsie Egestål (SD).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig
kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen
som en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter.
Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer
renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som
underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på
webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och
uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det
blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering.
Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla
kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper.
Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men
också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är
kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt
budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att
nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra
arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling.
Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver
flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag.
Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat
skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under
hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till
nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-01-07
Anvisning till remiss om ny grafisk profil 2018-12-18
Förstudie grafisk profil: Möjlig förädling av visuell identitet
Ny visuell identitet Katrineholm

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica
Vemic (SD), Gunnar Ljungqvist (S), Christer Sundqvist (M) och Elsie Egestål (SD).
Förslag och yrkanden
Mica Vemic (SD) yrkar att nämnden inte ska ställa sig bakom socialförvaltningens
förslag till beslut och att ett annat förslag till ny grafisk profil ska tas fram.
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) yrkar med instämmande av Gunnar
Ljungqvist (S) och Christer Sundqvist (M) på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på
förvaltningens förslag till beslut och Mica Vemics (SD) ändringsyrkande. Hon finner
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-01-07

SOCN/2019:2 - 005

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ann Godlund

Socialnämnden

Yttrande över ny grafisk profil
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att ställa sig bakom förslaget till
ny grafisk profil.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig
kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen som
en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter.
Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer
renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som
underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på
webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och
uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det
blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering.
Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla
kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper.
Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men
också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är
kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt
budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att
nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra
arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling.
Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver
flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag.
Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat
skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under
hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till
nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Ärendets handlingar




Anvisning till remiss om ny grafisk profil 2018-12-18
Förstudie grafisk profil: Möjlig förädling av visuell identitet
Ny visuell identitet Katrineholm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. (Se exempel i
bifogad bilaga, förstudie grafisk profil). Det har också bidragit till att det uppstått olika
avarter. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt
och nutidens kommunikationskrav.
Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för att:
 tydliggöra vad som är kommunal verksamhet
 underlätta kommunikationen och skapa förtroende
 fungera som bärare av kommunens vision och varumärke
 lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen
 slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut
 visa hur den kommunala logotypen ska användas
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen och platsvarumärket Sveriges
Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en
tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk.
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig
kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen som
en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter.
Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer
renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som
underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på
webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och
uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det
blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering.
Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla
kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper.
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men
också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är
kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt
budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att
nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra
arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling.
Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver
flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag.
Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat
skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under
hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till
nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ann Godlund
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Hnr VON/2019:104

112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-24

25

§ 19

Yttrande över förslag till ny grafisk profil (VON/2018:67)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter och översänder dem till kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har översänt ny grafisk profil på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska vara inne senast den 9 februari 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter
Det är bra att en ny grafisk profil tas fram som är anpassad för moderna arbetssätt och
nutida kommunikationskrav.
Förvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
• Enligt förslaget ska profilen införas inom en treårsperiod. Vård- och
omsorgsförvaltningen är en av de största förvaltningarna i kommunen och det
kommer att krävas stora personella resurser och kostnader för att reviderade alla
skyltar, broschyrer, material och dokumentmallar med mera. Förvaltningen har
för närvarande ingen kommunikatör anställd.
Förslaget medför stora kostnader och det saknas information om budgetering för
införandet av ny grafisk profil.
• Den röda färgen är inte ett bra färgval på text utifrån tillgänglighetsperspektivet.
Enligt Synskadades Riksförbund är den vanligaste formen av färgblindhet någon
form av röd-grönblindhet. Detta innebär att den färgblinde endast med svårighet,
eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt.
• När det gäller typsnitt står det att google-typsnitt ger nya möjligheter och att Open
Sans föreslås som bastypsnitt och ska användas i brödtext och mellanrubriker.
Typsnittet Playfair Display Bold föreslås användas i huvudrubriker och till eventuell grafik.
Dessa två typsnitt som föreslås (Open Sans och Playfair Display Bold) finns idag
inte som ett val i ordbehandlingsprogrammet Word och ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX som för det mesta används för att ta fram dokument. Byte av typsnitt kräver ändringar i mallar i Word och LEX.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det typsnitt som föreslås, Open Sans
(sans-serif – utan”klack”), gör det svårt att läsa i en längre text. Detta typsnitt
passar bättre för rubriker. Typsnitt med seriffer (”klack”) har traditionellt ansetts
som mer lättlästa i långa texter jämfört med sans-seriffer. Sans-serif-teckensnitt
har traditionellt använts framför allt i kortare stycken, så som i rubriker, bildtexter
och i tabeller. På samma sätt som färgval ska typsnitt diskuteras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det ska vara lätt för läsaren att ta del av texten.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ärendets handlingar
•
•
•

Remiss
Möjlig förädling av visuell identitet
Visuell identitet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD) samt enhetschef Pia Aalto.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Remissvar ny grafisk profil (STN/2018:137)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta yttrande som sitt eget och översända det
till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen genom IT och kommunikationsavdelningen har
lämnat förslag på ny grafisk profil för Katrineholms kommun. Det framlagda
förslaget består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en
tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. Utöver
den grafiska profilen innehåller förslaget även en namnstrategi, förslag på hantering
av särprofilering inom Katrineholms kommun inklusive de kommunägda bolagen
samt ett förslag på hur den grafiska profilen skall implementeras.
Förvaltningens bedömning
Service – och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att en ny grafisk profil tas
fram för Katrineholms kommun samt bekräftar bakgrunden som ges som motiv till
behovet av förändring. Den gällande grafiska profilen är omodern, svårarbetad och
svår att anpassa till dagens krav på digital kommunikation. De förändringar som
gjordes 2016 har inte heller bidragit till att modernisera och möjliggöra en effektiv
digital kommunikation, snarare tvärtom.
Den bifogade förstudien uppskattas då den ger en bra bakgrund till behovet av
förändring samt beskrivning av hur den föreslagna profilen fungerar kommunikativt
samt grafiskt. Dock saknas en djupare beskrivning huruvida den nya grafiska profilen
lyckas med uppdraget att förmedla vad den avser att förmedla. Här saknas inspel från
verksamheter samt medborgare i Katrineholms kommun. Ett varumärke som är väl
förankrat bland de som skall bära det, samt de som skall motta budskapet, bygger
stolthet samt ökar sannolikheten att det används enligt framtagen manual. En grafisk
profil framtagen i en process med delaktighet ger en bra grund för stolta
ambassadörer som bär kommunens budskap.
I förslaget samt i den bifogade förstudien tas ett bredare grepp kring den grafiska
profilen och innefattar även särprofilering. Det skulle vara värdefullt att i förstudien
få en total sammanställning av vilka särprofileringar som finns och vilka av dessa
som är godkända. Det vore även av värde att ta del av de krav som ställs idag för att
uppfylla särprofilering, samt hur dessa kommer att förändras med en ny grafisk profil.
Det vill säga, vilka krav som kommer att ställas när befintliga godkända varumärken
ska omprövas.
Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-01-03
Anvisning till remiss om ny grafisk profil
Ny visuell identitet Katrineholm
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Förstudie grafisk profil Katrineholm nämndunderlag

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif
Hanberg (S), Joha Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M) samt förvaltningschef
Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
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STN/2018:137 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Magnus Gustafsson

Service- och tekniknämnden

Remissvar ny grafisk profil
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som sitt eget och
översända det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen genom IT och kommunikationsavdelningen har lämnat
förslag på ny grafisk profil för Katrineholms kommun. Det framlagda förslaget består
av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad
färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. Utöver den grafiska profilen
innehåller förslaget även en namnstrategi, förslag på hantering av särprofilering inom
Katrineholms kommun inklusive de kommunägda bolagen samt ett förslag på hur den
grafiska profilen skall implementeras.
Ärendets handlingar




Anvisning till remiss om nu grafisk profil svar senast 2019-02-09
Ny visuell identitet Katrineholm
Förstudie grafisk profil Katrineholm nämndunderlag

Ärendebeskrivning
Service – och teknikförvaltningen ombeds inkomma med synpunkter på ärendet utifrån
det egna verksamhetsområdet samt belysa ärendet ur verksamhetsmässiga och i
förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Ärendet ska också då det är
relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
Genus/jämställdhet ska belysas i ärendet. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska
tas med i remissvaret.
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2019-01-03

STN/2018:137 - 009

Förvaltningens bedömning
Service – och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att en ny grafisk profil tas
fram för Katrineholms kommun samt bekräftar bakgrunden som ges som motiv till
behovet av förändring. Den gällande grafiska profilen är omodern, svårarbetad och
svår att anpassa till dagens krav på digital kommunikation. De förändringar som
gjordes 2016 har inte heller bidragit till att modernisera och möjliggöra en effektiv
digital kommunikation, snarare tvärtom.
Den bifogade förstudien uppskattas då den ger en bra bakgrund till behovet av
förändring samt beskrivning av hur den föreslagna profilen fungerar kommunikativt
samt grafiskt. Dock saknas en djupare beskrivning huruvida den nya grafiska profilen
lyckas med uppdraget att förmedla vad den avser att förmedla. Här saknas inspel från
verksamheter samt medborgare i Katrineholms kommun. Ett varumärke som är väl
förankrat bland de som skall bära det, samt de som skall motta budskapet, bygger
stolthet samt ökar sannolikheten att det används enligt framtagen manual. En grafisk
profil framtagen i en process med delaktighet ger en bra grund för stolta ambassadörer
som bär kommunens budskap.
I förslaget samt i den bifogade förstudien tas ett bredare grepp kring den grafiska
profilen och innefattar även särprofilering. Det skulle vara värdefullt att i förstudien få
en total sammanställning av vilka särprofileringar som finns och vilka av dessa som är
godkända. Det vore även av värde att ta del av de krav som ställs idag för att uppfylla
särprofilering, samt hur dessa kommer att förändras med en ny grafisk profil. Det vill
säga, vilka krav som kommer att ställas när befintliga godkända varumärken ska
omprövas.
Ny logotyp

Förslaget som ges att modernisera kommunens logotyp genom att förenkla och
stilisera den och samtidigt behålla den heraldiska skölden är en bra samt tilltalande
lösning. Förslaget till ny förenklad logotyp upplevs fungera väl både i tryck samt
digitalt. Större osäkerhet finns dock om den nya logotypen, enligt föresatsen,
förmedlar ”Läge för liv och lust” samt ”Sveriges lustgård”. Logotypen upplevs modern
men inte kaxig.
Färgpalett

Ett upplevt problem med den gällande grafiska profilen är dess starka färger som
konkurrerar med varandra istället för att framhäva varandra. Den nu gällande logon för
Katrineholms kommun, med dess färger, upplevs även svår att matcha med
profilkläder. Starka, lysande grundfärger som är föreslagen i den nya grafiska profilen
är svårarbetade tillsammans men även när logon skall tryckas exempelvis på kläder.
Den här typen av färger fungerar även dåligt både digitalt och som bakgrund till skrift.
En mjukare färgpalett hade varit att föredra då den är mer lättarbetad och upplevs mer
modern.
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Namnstrategi och särprofilering

I förslaget till grafisk profil föreslås verksamheter som ägs och drivs av Katrineholms
kommun att verka inom kommunens grafiska profil, det är logiskt och självklart.
Katrineholms kommun skall uppfattas som en sammanhållen avsändare. Dock lever
många av kommunens verksamheter i en konkurrensutsatt miljö där ett starkt
varumärke och tydlig profilering är nödvändig. Exempel på sådana kommunala
verksamheter är gymnasieskolor i Katrineholm samt Sportcentrum. Dessa exempel har
starka etablerade varumärken, med hög igenkänning, som signalerar ett mervärde till
sin målgrupp. Att använda redan etablerade varumärken i kombination förstärker
budskap och kommunens önskan att upplevas som en attraktiv plats. Målgruppen för
gymnasieskolornas marknadskommunikation är mer intresserad av vilken skola som
avsänder ett budskap än vem som är huvudman. Idrottsföreningar och förbund utanför
Katrineholm som planerar att genomföra ett läger är välbekanta med Sportcentrums
etablerade varumärke som prisvärd sportanläggning med hög servicegrad. Här har
Katrineholm en möjlighet att förstärka sitt varumärke genom att exponeras
tillsammans med det etablerade varumärket för verksamheten.
I förstudien till den föreslagna grafiska profilen redovisas kommunens platsvarumärke;
”Sveriges Lustgård”, samt kommunens arbetsgivarvarumärke; ”Läge för liv och lust”,
som delar i den stora varumärkesfloran. Det är däremot oklart om den föreslagna
logotypen även skall ersätta båda dessa varumärken. Här behövs ett tydliggörande. Om
tanken är att kommunens arbetsgivarvarumärke samt platsvarumärke ersätts av den
nya logotypen minskar floran av logotyper betydligt. Den grafiska profilen innehåller
ett avsnitt som beskriver samarbeten, här borde hantering av särprofilering kunna
inrymmas.
Beslutanderätt om varumärken samt eventuell särprofilering i en kommunal
organisation bör ligga i dess högsta beslutande organ, inte hos en enskild tjänsteman.
Implementering

Den nya grafiska profilen förslås genomföras succesivt under tre år. En mer detaljerad
implementeringsplan som beskriver vilka verksamheter samt vilken typ av
kommunikation som prioriteras och i vilken ordning bytet sker skulle önskas. Service
– och teknikförvaltningen bär kommunens varumärke på många inventarier samt i
många sammanhang som har en längre livslängd än tre år. Ett byte av grafisk profil
innebär därmed betydande kostnader. Implementeringsplanen bör även innehålla
förslag på hur kostnaden för byte av grafisk profil skall fördelas.
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation

Service – och teknikförvaltningen har ett starkt varumärke som har byggts under
många år. Att bygga ett varumärke innebär stora kostnader och ett stort engagemang.
Att göra förändringar i tidigare beslutad särprofilering innebär att goodwillvärde till ett
betydande belopp försvinner.
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Övrigt

I förslag till beslut till ny grafisk profil saknas jämställdhetsperspektiv samt
barnrättsperspektiv. En marknadsundersökning av den nya grafiska profilen bland
medarbetare samt medborgare hade kunnat genomföras med respondenternas svar
uppdelad efter kön samt ålder.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2019-02-01
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Ert datum

Er beteckning

Förvaltningsledning
Vår handläggare

Per-Olof Millberg

Kommunstyrelsen

Ny grafisk profil
Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till ny grafisk profil för
Katrineholms kommun.
Förslaget till profil är framtagen av It- och kommunikations-avdelningen i samverkan
med A Good Id. Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen och
platsvarumärket Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som
högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett
bildspråk.
Kulturnämnden har ingenting att erinra mot förslaget. Den nya logotypen visar sig
fungera i olika sammanhang samtidigt som inga förändringar sker av kommunens
heraldiska vapen som används i mer ceremoniella sammanhang. Vad gäller val av
färgpalett och typsnitt så utgår Kulturnämnden ifrån att valet är tillgänglighetsanpassat.
Den invändning som Kulturnämnden har är att under rubriken ”Katrineholm är
partner” bör som alternativ även kunna skrivas ”med stöd av Katrineholms kommun”.
I den nya grafiska profilen finns även förslaget att möjligheterna till särprofilering tas
bort. Kulturnämnden har tidigare varit en tillskyndare av sådan profilering tillstyrker
idag ett sådant förslag.
Eu
Cecilia Björk
Ordförande Kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-02-06

BMN §19 ALLM.2019.2

Ny grafisk profil för Katrineholms kommun, remiss
till Bygg- och miljönämnden och
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att i yttrande över ny grafisk profil framföra
att
 Det bör säkerställas att läsbarheten är god för samtliga föreslagna typsnitt
både i tryck och på skärm,
 ett implementerande av ny grafisk profil kräver tid och resurser så det är av
vikt att införandet får ta föreslagen tid i anspråk samt
 beräknade kostnader och finansiering av införande bör redovisas.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson
(C), Nicklas Adamsson (MP) och Jan Lilja (SD).
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilaga.
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen yrkar att i yttrande framföra att
 Det bör säkerställas att läsbarheten är god för samtliga föreslagna typsnitt
både i tryck och på skärm,
 ett implementerande av ny grafisk profil kräver tid och resurser så det är av
vikt att införandet får ta föreslagen tid i anspråk samt
 beräknade kostnader och finansiering av införande bör redovisas.
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna yrkar att i yttrande återremittera
remissen till kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande Martin Edgélius ställer förslagen emot varandra och finner att
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Motivering
Den nya rubriktypografin är snirklig i avsikt att uttrycka liv och lust. Byggoch miljönämnden vill påpeka att det är viktigt att läsbarheten inte försämras.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-02-06

Att byta typsnitt i allt skrivet material innebär ett omfattande administrativt
arbete eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen i mycket stor utsträckning
arbetar med olika slag av underlagsmallar för skrivelser, beslut, blanketter etc,
för att öka effektivitet och rättssäkerhet. Beslut om ny grafisk profil bör därför
ske med stor eftertanke och vara väl utvärderat så att profilen är hållbar över
tid. Även om det huvudsakliga införandet kan ske successivt och i anslutning
till övriga revideringar uppstår direkta kostnader för ny skyltning av fasader,
till och i byggnader etc.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny grafisk profil för kommunen har tagits fram. Syftet är att få
en modern, enhetlig profil som fungerar bra både i tryck och digitalt. Förslaget
har remitterats till samtliga förvaltningar och nämnder i kommunen med
undantag för Valnämnden,Viadidaktnämnden och Lönenämnden. Remissvar
ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-02-09.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ny visuell identitet katrineholm
Förstudie grafisk profil katrineholm nämndunderlag
Anvising till remiss om ny grafisk profil
______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-06

KS/2019:53 - 329

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Revidering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium (KFS 3.11)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa det redovisade förslaget till
revidering av ”Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium” (KFS
3.11).
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revidering av
Katrineholms kommuns författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium”.
Förslaget innebär en tydligare koppling till värderingarna i det Idrottspolitiska
programmet och i och med detta görs även ett tydligare beaktande av barn- och
jämställdhetsperspektivet. Vidare innebär förslaget att antalet stipendier minskas till
tre, ett barn- och ungdomsledarstipendium, ett idrottsstipendium och ett stipendium för
ungdomsdomare. Även nomineringsprocessen föreslås ändras så att alla kan lämna in
en nominering. Avsikten är att syftet med stipendierna ska vara tydligare och att
statusen på det som beskrivs som kommunens finaste pris ska höjas.
Ärendets handlingar




Service- och tekniknämndens protokoll 2018-12-13, § 67
Antagna - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS
3.11)
Förslag - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2018-12-13

§ 67

Uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium (STN/2018:102)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta de reviderade reglerna för utdelning av
idrotts- och ungdomsledarstipendium och sända dem vidare till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera
regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, antagna av
kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234 och ändrade 2005-09-21, § 156 och 2009-0921, § 135.
Förslag på reviderade regler har tagits fram med en tydligare koppling till
värderingarna i det Idrottspolitiska programmet. I och med detta görs också ett
tydligare beaktande av barn- och jämställdhetsperspektiv. Antalet stipendier har
minskats till tre, ett barn- och ungdomsledarstipendium, ett idrottsstipendium och ett
stipendium för ungdomsdomare. Nomineringsprocessen har öppnats upp, så att alla
kan lämna in en nominering. Avsikten är att syftet med stipendierna ska vara
tydligare och statusen på det som beskrivs som kommunens finaste pris ska höjas.
Förslaget på reviderade regler är avstämt med kommunfullmäktiges ordförande.
Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-11-28
Uppdrag -uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium, Service- och tekniknämnden 2018- 09-27 § 51
Styrdokument-regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium,
antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234 och ändrade 2005-09-21, §
156 och 2009-09-21, § 135.
Förslag på reviderade regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten
Holmgren (C), Roger Karlsson (MP) samt enhetschef Britt Fredriksson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Styrdokument

Regler för utdelning av
idrotts- och
ungdomsledarstipendium
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 3.11)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2009-09-21, § 135
Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31
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3.11 REGLER FÖR UTDELNING AV
IDROTTS- OCH
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2009-09-21

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234
Ändring av kommunfullmäktige
2005-09-21, § 156
2009-09-21, § 135
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3.11 REGLER FÖR UTDELNING AV
IDROTTS- OCH
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2009-09-21

Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
§1
För att främja för samhället betydelsefulla insatser som utförs av ungdomsledare
eller idrottsutövare i Katrineholm utdelar Katrineholms kommun i enlighet med
nedan angivna regler årligen ett idrottsstipendium och tre ungdomsledarstipendier.
För idrottsstipendiet uppgår stipendiesumman till 10 000 kr och för ungdomsledarstipendierna 5 000 kr vardera.
§2
Stipendium kan endast utdelas en gång till samma person.
Vid utdelning av ungdomsledarstipendium skall särskild hänsyn tas till vederbörandes insatser inom ungdomsarbete i åldrarna 5-20 år. Här bör insatsens
varaktighet, omfattning och ideella natur beaktas särskilt.
§3
Vid utdelning av idrottsstipendium skall särskild hänsyn tas till prestationer
föregående år. Stipendiet kan utdelas för prestationer inom såväl individuella
idrotter som lagidrotter. Stipendiaten skall vara folkbokförd i Katrineholms
kommun och vara aktiv idag. Stipendiet kan även sökas för utövare som avslutat
sin idrottskarriär under innevarande år på grund av sjukdom, olycka eller av
annan ofrivillig anledning.
Ansökan om stipendium kan endast göras av bidragsberättigad förening som är
registrerad inom service- och tekniknämnden.
§4
Ansökan skall vara service- och tekniknämnden tillhanda senast den 28 februari.
Beslut om stipendiater fattas av fullmäktiges presidium i samråd med serviceoch tekniknämndens ordförande och bidragsansvarige i kommunen.
Kommunfullmäktiges presidium får efter sådant samråd även besluta om
förlängd ansökningstid, om det finns särskilda skäl för detta.
Utdelning av stipendierna bör om möjligt ske i samband med stort publikt
arrangemang inom kommunen eller vid tillfälle som fullmäktiges presidium
finner lämpligt.
_______________

129

Styrdokument

Regler för utdelning av
idrotts- och
ungdomsledarstipendium
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 3.11)
Förslag

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, §
Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112

Förslag
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3.11 REGLER FÖR UTDELNING AV
IDROTTS- OCH
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234
Ändring av kommunfullmäktige
2005-09-21, § 156
2009-09-21, § 135

Förslag
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3.11 REGLER FÖR UTDELNING AV
IDROTTS- OCH
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
§1
För nominering till Katrineholms kommuns finaste pris skall personen:
 vara en förebild för barn och ungdomar i vårt samhälle
 utöva sin idrott eller leda barn och ungdomar, med förankring i det
Idrottspolitiska programmet och dess värderingar
 bidra till ett inkluderande föreningsliv där alla kan vara delaktiga oavsett
individuella förutsättningar
 förmedla de goda möjligheter som finns för aktiv fritid och idrottande i
Katrineholms kommun
Stipendium delas ut i kategorierna
 Barn- och ungdomsledare
 Idrottsprestation
 Ungdomsdomare
Stipendierna uppgår till 15 000 kronor vardera.
§2
Stipendiet för barn- och ungdomsledare inriktas på gruppen barn och ungdomar
i ålder 5-25 år. Särskilt beaktande är att ledaren har arbetat förenat med
värderingar från Idrottspolitiska programmet, främst de prioriterade områdena
jämställdhet, integration, mobbing & utanförskap samt tillgänglighet.
§3
Idrottsstipendiet kan delas ut såväl i individuell idrott som i lagidrott,
stipendiaten skall ha förankring i en lokal förening. För idrottsstipendium bör
stipendiaten tillgodosett sig goda resultat. Prestationen bör vara i kombination
med att stipendiaten har vuxit i sin roll som utövare av sin idrott. Stipendiaten
skall vara glädjespridare i sin förening, personen skall bidra med engagemang,
inspiration och ett lustfyllt idrottande till sin förening och föreningsmedlemmar.
§4
Stipendiet för ungdomsdomare tilldelas person som är under 25 år och som varit
verksam som domare i barn – och ungdomssammanhang. Stipendiaten ska ha
visat bra regelkunskap och kunnat omsätta dem i praktiken. Stipendiaten ska
visa bra inställning och attityd samt agera efter värderingar enligt
Idrottspolitiska programmet.
§5
Nomineringsprocessen är öppen, alla kan nominera. Nomineringar skall vara
föreningsservice tillhanda senast 31 mars, utgallring till stipendier sker av
föreningsservice och ordförande för service- och tekniknämnden. De
nominerade skall ha varit verksamma under det senaste året, 1 april – 31 mars.

Förslag
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3.11 REGLER FÖR UTDELNING AV
IDROTTS- OCH
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

Tre nominerade för vardera stipendium presenteras för fullmäktiges presidium.
Beslut om stipendiater fattas av fullmäktiges presidium i samråd med serviceoch tekniknämndens ordförande och föreningsservice. Utdelning av stipendierna
bör om möjligt ske i samband med stort publikt arrangemang inom kommunen
eller vid tillfälle som fullmäktiges presidium finner lämpligt.
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Datum

Vår beteckning

2019-02-05

KS/2019:52 - 105

Ert datum

Vår handläggare
Emma Fälth

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och
Avfall AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av
bolagsordning för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KFS nr 5.11), med avseende
på § 7, ”Styrelse”, enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)
föreslås med syfte att göra den mer enhetlig med samarbetskommunerna Flen och
Vingåkers bolagsordningar.
Förändringarna består i att minska antalet ledamöter i styrelsen till fem samt revidering
av ett stavfel.
De föreslagna ändringarna är införda i bifogade styrdokument enligt följande:
Bolagsordning för KVAAB: § 7, Styrelse, sidan 3.
Ärendets handlingar


Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KSF 5.11) med föreslagna
ändringar

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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Styrdokument

Bolagsordning för
Katrineholm Vatten och
Avfall AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.11)
Förslag

Godkänd av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, §

Förslag
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5.11 BOLAGSORDNING FÖR
KATRINEHOLM VATTEN OCH AVFALL AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

Beslutshistorik
Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17, § 207
Reviderad av kommunfullmäktige
2015-03-02, § 91
2015-05-18, § 142
2015-10-19, § 229
Organisationsnummer 556763-9876
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KATRINEHOLM VATTEN OCH AVFALL AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB
§ 1. Firma
Aktiebolagets firma är Katrineholm Vatten och Avfall AB
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
§ 3. Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga Katrineholms kommuns
vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.
§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala
kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och
miljöbalken, tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna
vattentjänster dels för avfallshantering. Bolagets uppgift är, vidare, produktion
och utveckling inom biogas, försäljning av fordonsgas samt annan därmed
förenlig verksamhet
Syftet är vidare att tillsammans med Flens Vatten och Avfall AB och Vingåkers
Vatten och Avfall AB äga bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB för att
långsiktigt säkerställa och tillsammans erhålla en effektiv kundorienterad
verksamhet.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon kronor och högst fyra miljoner kronor.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4 000 stycken.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst femton styrelseledamöter. Styrelsen
ska bestå av fem ledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter
val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av dem den årsstämma som följer
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Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande.
Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom
kommunfullmäktiges försorg.
§ 8. Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 9. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en
revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till fullmäktige.
§ 10. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ska utse en lekmannarevisor och
en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för
aktiebolagets styrelse.
§ 11. Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor
och senast två veckor före stämman.
§ 12. Ärenden på årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Förslag
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Styrdokument - Författningssamling
Datum

20XX-XX-XX

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med
suppleanter.
9. Anmälan av vilka styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant
som utsetts av kommunfullmäktige i Katrineholm.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst
ärende ska hållas inom stängda dörrar.
§ 13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges
godkännande inhämtats:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,
övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
§ 14. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 15. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Katrineholm får ta ställning innan
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
§ 16. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun.
_________________
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:281 - 809

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om Funkisglädje
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår avslag till motionen med motiveringen att det är upp till den
egna verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden att avgöra huruvida det finns
önskemål, behov och möjlighet att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:281 - 809

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om funkisglädje
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget svar till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
- Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Av motionen framgår att föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsnämnden har avstått från att yttra sig då de anser att frågan inte ingår i deras
verksamhetsområde.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att man
erbjuder aktiviteter utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Ärendets handlingar





Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L)
Bildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 47
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-06 § 111
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som lämnats av
vård- och omsorgsnämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L)
Vård- och omsorgsnämnden, Bildningsnämnden
Akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Motion – Funkisglädje till Katrineholm.
Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal
funkispolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Utöver de
lagstadgade LSS-insatserna är det viktigt för oss att möjliggöra för personer med olika
funktionsnedsättningar att kunna ha en aktiv och tillfredställande fritid. Ett mycket
uppskattat och fantastiskt exempel på detta är Drömteatern som har en mycket aktiv och
uppskattad verksamhet i Katrineholms kommun.
Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete inom
främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning. Sångtävlingen
Funkisfestivalen är föreningens första evenemang och är Sveriges största melodifestival för
personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS.
Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som leder till att så många
personer som möjligt med intresse för att sjunga ska få möjlighet att stå på scen och delta på
sin egen nivå. Dels uppmärksammas personer med funktionsnedsättning, och dels bjuder
tävlingen på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer.
Ett medlemskap i föreningen Funkisglädje skulle stärka Katrineholms arbete för att skapa ett
inkluderande samhälle och ger oss ytterligare kontaktyta med andra kommuner i frågor som
rör LSS. Som medlemskommun åtar vi oss att arrangera en deltävling i Katrineholm för våra
medborgare. Deltävlingen arrangeras efter de resurser och möjligheter som kommunen
anser sig ha. Vinnaren i deltävlingen får medverka i den stora finalen på Cirkus i Stockholm.
Kostnaden för en kommun att gå med i Funkisglädje är 50 000 kronor per år. Då ingår
marknadsföringsmaterial och om man vill kan man få hjälp och stöd att genomföra sin
deltävling. Föreningen har idag 15 medlemskommuner och inför 2019 förväntas ytterligare
sex kommuner ansluta sig.
Liberalerna i Katrineholm yrkar:
-

Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.

Jesper Ek

Ewa Callhammar

Inger Hult

Lars Levin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-11-06

11

§ 47

Yttrande angående motion om Funkisglädje till
Katrineholm (BIN/2018:75)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. Orsaken är att denna typ av
aktivitet inte ingår i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
• Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avstå från att lämna yttrande,
då denna typ av verksamhet inte ingår i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.
Ärendets handlingar
•

Motion – Funkisglädje till Katrineholm

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Ismail
Abukar (MP).
Förslag och yrkanden
Ismail Abukar (MP) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

Hnr VON/2018:1161
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06

15

§ 111

Yttrande över motion om funkisglädje (VON/2018:51)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot vård- och omsorgsnämndens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm.
Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till bildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 19 december 2018.
I motionen framgår att Liberalerna i Katrineholm yrkar att Katrineholms kommun
ansöker om medlemskap i Funkisglädje som är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att förvaltningen erbjuder aktiviteter
utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-09
Motion – Funkisglädje till Katrineholm från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L),
Inger Hult (L) och Lars Levin (L)
Motion om funkisglädje till Katrineholm (KS/2018:281)
Anvisning till remiss av motion om funkisglädje

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Inger Hult (L) samt utredare Johanna Flood.
Förslag och yrkanden
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06

16

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att motionen ska avslås mot Inger
Hults yrkande om bifall. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

Ert datum

Vår handläggare
Johanna Flood

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar av motion om funkisglädje
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut



Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm.
Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till bildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 19 december 2018.
I motionen framgår att Liberalerna i Katrineholm yrkar att Katrineholms kommun
ansöker om medlemskap i Funkisglädje som är en ideell förening med syfte att bedriva
stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att förvaltningen erbjuder aktiviteter
utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar




Motion – Funkisglädje till Katrineholm från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L),
Inger Hult (L) och Lars Levin (L)
Motion om funkisglädje till Katrineholm (KS/2018:281)
Anvisning till remiss av motion om funkisglädje

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Chefer inom verksamhetsområdet funktionsstöd har lämnat följande synpunkter på
motionen om funkisglädje.
Juridiska aspekter
Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott på lika villkor som
andra, är en rättighet enligt artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Johanna.Flood@katrineholm.se

146
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter är också något som ingår i insatsen bostad
med särskild service för vuxna enligt Lag om stöd om service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Till kommunens uppgifter hör också att verka för att det allmänna fritids- och
kulturutbudet blir tillgängligt för personer som omfattas av LSS.
Med det menas att målet är att personer med funktionsnedsättning ska integreras i
samhället och att fritids- och kulturaktiviteter i kommunen ska anpassas för att
inkludera denna grupp.
I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter. Ansvarig enhetschef för boendet måste ta hänsyn till vad detta innebär för
varje enskild individ.
Personer som bor i samma gruppbostad behöver inte ha likartade intressen och
önskemål för sin fritid. Personalen har en viktig uppgift att ge den enskilde stöd att
utveckla sina egna fritidsintressen. Det kan handla om att stödja den enskildes förmåga
och intresse att utveckla något personen tycker om, men det kan också innebära att visa
på aktiviteter som den enskilde tidigare inte haft möjlighet att pröva.
Det personliga stödet är för många den viktigaste förutsättningen för att kunna ta del
av information, kunna ta sig till och från en aktivitet och kunna vara delaktig i
aktiviteten. För att ge stöd i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
behöver det därför finnas tillräckligt med personal i bostaden.
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd finns utöver de aktiviteter som erbjuds från
boendet även en fritidsverksamhet. Till självkostnadspris erbjuds en mängd olika
aktiviteter på kvällar, helger och ett gediget sommarprogram.
Beskrivning av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter inom kultur,
idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning
Katrineholms kommuns Drömfångarteater är även benämnd Kulturgruppen. Alla
deltagare har ett myndighetsbeslut på daglig verksamhet enligt LSS. Kulturgruppen
jobbar med aktiviteter inom kultur och med hälsofrämjande aktiviteter. En stor del av
tiden ägnas åt sång, teater och skapande verksamhet. Andra aktiviteter i gruppen är
inriktade på hälsa och rörelse.
Gruppen uppträder med sång och/eller teater på exempelvis Perrongen, vårdboenden
och offentliga lokaler såsom biblioteket och ICA. Varje sommar åker gruppen även på
en sommarturné till olika kommuner.
Många uppgifter i gruppen kan utföras både enskilt och i grupp. Det är viktigt att varje
person får möjlighet att utvecklas och känna sig viktig. Genom uppträdanden i både
kör och teater ges möjligheter att synas och att känna uppskattning.
Fritidsenheten erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning utifrån olika
ålderskategorier; barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna.
Barn och ungdomar:
Tisdagsträffpunkten: aktiviteter utifrån olika årstider och högtider. Det kan vara
bakning, pyssel, måla och samtal/diskussioner kring relationer.
Bowling och innebandy med seriespel är andra exempel på aktiviteter som erbjuds.
För alla ålderskategorier:
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Johanna.Flood@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd









TJÄNSTEUTLÅTANDE

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

Fritidskören samlas en gång i veckan
Bowling en gång i veckan
Årlig resa till Åland
Sportevenemang - gruppresor, tex fotboll på Friends
Kulturevenemang - åka på konserter, lokalt men även resor till andra städer
Friluftsliv exempelvis Ramsjöhult med grillning och skogspromenader
Anordnar Dansträffar 4 ggr per år

Brukarinflytande
Brukarens erfarenheter och kunskap är ett nödvändigt komplement till övriga
professioners kunskap i utvecklandet av förvaltningens verksamheter.
Brukarnas intressen framkommer exempelvis via genomförandeplaner och brukarråd.
Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorg för att planera och
följa upp hur individens hjälp och stöd ska se ut. Vid upprättande av en
genomförandeplan kartläggs brukarens intressen och områden som hen vill utveckla.
Brukarråd genomförs med syftet att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå.
Gruppen är ett forum för dialog mellan brukare/närstående/företrädare, enhetschef och
förtroendevalda.
Om brukarna har intresse för Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att föra
dialog kring under brukarråd.
Ekonomiska aspekter
Det ansträngda ekonomiska läget för vård- och omsorgsförvaltningen ger för
närvarande inte något utrymme för särskilda satsningar. Förslaget om funkisglädje bär
med sig en anmälningskostnad på 50 000 kronor, samtidigt som grupp- och
servicebostäder ska ha en personaltäthet för att leva upp till LSS intentioner om kulturoch fritidsaktiviteter. Utöver det har verksamheten även en väl fungerande och
omtyckt fritidsverksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att Funkisglädje
i dagsläget inte medför något mervärde.

Susanna Kullman
Tf. förvaltningschef

Johanna Flood
Utredare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Johanna.Flood@katrineholm.se

148
TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:307 - 339

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om rullstolsgungor
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår avslag till motionen med motiveringen att dessa gungor inte
är lämpliga att använda i offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:307 - 339

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om rullstolsgungor
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen lämnas
följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera
rullstolsgungor.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Båda remissinstanserna föreslår avslag
till motionen med motiveringen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i
offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.
Katrineholms kommun har tidigare provat rullstolsgunga. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen. Vid kontakt med andra
kommuner framgår att samma problem med säkerheten förekommer överallt där
rullstolsgungor används.
Som alternativ till rullstolsgungor föreslås andra typer av lekredskap såsom olika typer
av karuseller för funktionshindrade. Dessa har prövats i andra kommuner med gott
resultat.
Ärendets handlingar






Motion från Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 65
Yttrande från service- och teknikförvaltningen
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Besiktningsprotokoll

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som lämnats av
service- och tekniknämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:307 - 339

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Motion om rullstolsgungor
Att vara rullstolsburen innebär att många vanliga lekar och aktiviteter blir svåra att delta i. Att gunga
är något som barn och även vuxna uppskattar och tycker är roligt.
När kommunen nu rustar Sveaparken anser vi att en rullstolsgunga bör vara en självklar del av de
investeringar som görs där. Även andra platser i kommunen kan vara lämpliga för rullstolgungor.

Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera rullstolsgungor.

Ylva G Karlsson (Mp)

KATRINEHOLMS KOMMUN
KommunstYrelsen

:uit

-$$- 2

Handl.nr.

Handl.

Dnr.

Dplon

5
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2018-12-13

§ 65

Yttrande över motion om rullstolsgungor (STN/2018:105)
Service- och tekniknämndens beslut
Service-och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
införskaffa rullstolsgungor.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Roger Karlssons (MP) yrkande reserverar sig Roger
Karlssons (MP).
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att
kommunen undersöker möjligheten att införskaffa en eller flera rullstolsgungor.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden.
Ärendets handlingar





Tjänsteutlåtande från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-11-27
Besiktningsprotokoll
KF § 105 Motion om rullstolsgungor i parker
Motion - Miljöpartiet angående rullstolsgungor i parker

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Roger Karlsson (MP),
Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson.
Förslag och yrkanden
Roger Karlsson (MP) yrkar på bifall till motionen. Ordförande, Anneli Hedberg (S),
yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag
till beslut och Roger Karlssons (MP) yrkande. Hon finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

153
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

STN/2018:105 - 332

Ert datum

Vår handläggare
Magnus Gustafsson

Er beteckning

Yttrande över motion om rullstolsgungor
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service-och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
införskaffa rullstolsgungor.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att
kommunen undersöker möjligheten att införskaffa en eller flera rullstolsgungor.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden.
Ärendets handlingar




Besiktningsprotokoll
KF § 105 Motion om rullstolsgungor i parker
Motion - Miljöpartiet angående rullstolsgungor i parker

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige enligt nedan.
”Att vara rullstolsburen innebär att många vanliga lekar och aktiviteter blir svåra att
delta i. Att gunga är något som barn och även vuxna uppskattar och tycker är roligt.
När kommunen nu rustar Sveaparken anser vi att en rullstolsgunga bör vara en
självklar del av de investeringar som görs där. Även andra platser i kommunen kan
vara lämpliga för rullstolgungor.”
Ärendet
Katrineholms kommun har tidigare provat en rullstolsgunga i samband med
anläggande av en lekpark i kommunens stadspark. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen.
Vid beredningen av ärendet har kontakter med andra kommuner visat att samma
problem med säkerheten förekommer överallt där rullstolsgungor används.
Förvaltningens bedömning
Med tanke på de brister i säkerheten som framkommit vid användande av
rullstolsgungor, både hos oss och i andra kommuner, gör förvaltningen den

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

Org.nummer 212000-0340
Telefon:
E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

STN/2018:105 - 332

bedömningen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i offentliga miljöer och
föreslår att motionen avslås.
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s
barnkonvention som Sverige är anslutna till. Det innebär bland annat att barns miljöer
och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Regler för utemiljön finns i plan- och
bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9 § punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och 15–16 §§. Där
anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta
anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
Dessutom anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga
för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, om
det är möjligt med hänsyn till terrängen.
Som alternativ till rullstolsgungor har ett flertal kommuner, med goda erfarenheter,
provat andra typer av lekredskap såsom olika typer av karuseller för
funktionshindrade.
Barnrättsperspektiv samt jämställdhetsperspektiv är beaktade i förvaltningens
bedömning.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS/2018:438 - 020

Ert datum

Vår handläggare
Lars I T Ramstedt

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Motion om rullstolsgungor i parker
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införskaffa
rullstolsgungor.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen undersöker
möjligheten att införskaffa en eller flera rullstolsgungor. Förvaltningen har tidigare
provat en rullstolsgunga i samband med anläggande av en lekplats i kommunens
Stadspark. Vid invigningen av gungan upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk
för allvarliga personskador, vilket föranledde en omedelbar avstängning av
anläggningen. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Ärendets handlingar
1) Motion – Miljöpartiet angående rullstolsgungor i parker
2) KF § 105 Motion om rullstolsgungor i parker
3) Besiktningsprotokoll
Ärendebeskrivning
Ylva G Karlsson MP, har i en motion föreslagit att kommunen undersöker möjligheten
att införskaffa en eller flera rullstolsgungor. Förvaltningen har tidigare provat en
rullstolsgunga i samband med anläggande av en lekplats i kommunens Stadspark. Vid
invigningen av gungan upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga
personskador, vilket föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen, se bifogat
besiktningsprotokoll. Gungan lämnades därefter tillbaka till leverantören.
Vid beredningen av ärendet har kontakter med andra kommuner visat att samma
problem med säkerheten förekommer överallt där rullstolsgungor används. De
kommuner som ändå utnyttjar gungan använder den på platser där det finns tillsyn av
personal och som låser den övriga tider då tillsyn inte kan ges. Gemensamt för de
kommuner som har rullstolsgungan är att den hålls låst. Vissa har system med att
personer får kvittera ut nyckel och ta ansvar för gungan då den används.
Förvaltningens bedömning
Med tanke på de brister i säkerheten som framkommit vid användande av
rullstolsgungor, både hos oss och i andra kommuner, gör förvaltningen den

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS/2018:438 - 020

bedömningen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i offentliga miljöer utan
föreslår att motionen avslås.
Som alternativ till rullstolsgungor har bland andra Linköpings kommun provat andra
lekredskap för funktionshindrade, som till exempel olika typer av karuseller, vilket har
gett mycket positiva resultat.

Lars Ramstedt
Beslutet skickas till: Akten, kommunfullmäktige

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

Tillverkaren ska tillhandahålla en produkt som är certifierad enligt SS-EN 1176
och leverera en produkt enligt produktsäkerhetslagen

Besiktningens omfattning: Rullstolsgunga och stötdämpande underlaget
Vid klagomål och synpunkter på besiktningens utförande kontakta
SERENO Certifiering AB tel. 08-556 953 30
Monteringsanvisning och produktcerifikat fanns tillhanda vid besiktningen
SS-EN 1176-1:2008, 6

Rullstolsgunga

Gungan är avsedd för rullstolsburna och inga andra. Detta visas med

Översikt:

förbudsskyltar. Mindre barn förstår inte det, större barn gungar ändå.
Denna besiktning visar på de fel som kan förorsaka skada, om
gungan inte används som det var tänkt, enbart till rullstolsburna.
Denna typ av gunga finns inte beskriven i SS-EN 1176 : 2008

A-fel: Risk för allvarlig skada / Stor risk för mindre skada (åtgärda omedelbart)
B-fel: Mindre risk för mindre skada / Stor risk för liten skada (åtgärda omedelbart)
C-fel: Liten risk för mindre skada / Mindre risk för liten skada (åtgärda snarast)
-- : Inga risker identifierade.

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Rullstolsgunga:

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

1176-2, 4.2 För liten fri markhöjd

Felklass

A

1176-1, 4.2.7.4 Ställen där hela kroppen kan fastna

A

1176-1, 4.2.7.5 Ställen där fot eller ben kan fastna

B

1176-1, 4.2.8.5.2 Fel material i stötdämpande underlaget

C

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

1176-2, 4.2 För liten fri markhöjd

A

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.

Felklass

A
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna

Felklass

A

1176-1, 4.2.12.1 Linor fästa i ena änden

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna

A

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna

A

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.
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Besiktningsprotokoll gällande svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177, PBL, PSL, Ordningslagen
Upprättat av JDS Besiktning. Tel. 070-688 35 50. Certifierad Besiktningsman: Jörgen Dahlén.
Certifierad av SERENO Certifiering. Tel. 08-556 953 30.

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna

A

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

Beställare: Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Håkan Stenström
Uppdrag: Säkerhetsbesiktning av rullstolgunga.
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:344 - 309

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om
drickvattenfontäner
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår avslag till motionen med motiveringen att detta är förenat
med stora installations- och driftkostnader samt att tidigare drickvattensfontäner i
kommunen utsatts för skadegörelse.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

KS/2018:344 - 309

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om drickvattensfontäner
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att installera dricksvattenfontäner. I
motionen lämnas följande yrkande
”Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden samt bygg- och
miljönämnden för yttrande. Båda nämnderna föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det är förenat med en hög installations- och driftkostnad samt att
tidigare dricksvattenfontäner har råkat ut för skadegörelse och tagits bort.
Ärendets handlingar




Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 64
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05 § 182

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som lämnats av
service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt
Tony Rosendahl (V)
Service- och tekniknämnden
Bygg- och miljönämnden

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Installera dricksvattenfontäner.
Den extremt långa sommaren med höga temperaturer som vi nu har upplevt i Sverige är en
föraning om vilka effekter klimatförändringarna kommer att ge i framtiden där vi får räkna
med både långa, varma perioder med torka men även kraftigare skyfall.
Sommarens värme har påverkat både människor och djur. Något som saknas i Katrineholms
kommun och som skulle ge lindring till människor i hettan och undvika uttorkning är
dricksvattenfontäner. Dricksvattenfontäner där man kan släcka törsten och fylla på
vattenflaskan för att i värmen orka med de ärenden man har på stan eller återställa
vätskebalansen efter att ha besökt lekparken. Framförallt för människor som befinner sig i
riskzonen med hälsan i höga temperaturer, för våra äldre och för våra barn, borde det finnas
dricksvatten lättillgängligt och avgiftsfritt.
Dricksvattenfontäner kan ställas ut på strategiska platser i kommunen till exempel i centrum,
i parker, i lekplatser och vid badplatser.
Jag yrkar att:
Kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens intentioner.
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 2/8 - 2018
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2018-12-13

§ 64

Yttrande över motion om att installera
dricksvattenfontäner (STN/2018:104)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att
installera dricksvattenfontäner. I motionen lämnas följande yrkande ”Att kommunen
installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens intentioner.”
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden.
Ärendets handlingar




Tjänsteutlåtande från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-11-27
KF § 108 Motion om att installera dricksvattenfontäner.
Motion om att installera dricksvattenfontäner.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

BMN §182 ALLM.2018.46

Motion om att installera dricksvattenfontäner
(KS/2018:344)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå motionen.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).
Motivering
Kommunen har sen ett antal år tillbaka monterat ner de dricksvattenfontäner
som tidigare fanns på allmän plats, bland annat Stortorget. Anledningen till
detta var främst höga kostnader för skadegörelse i förhållande till
användningen av offentliga vattenfontäner samt att vi upplevde att efterfrågan
av denna tjänst inte längre fanns. Om nya vattenkstare skall uppföras
tillkommer anläggningskostnadenför dessa vilken uppskattas till 120-160 tkr
per styck.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att kommunen installerar
dricksvattenfontäner. Efter gemensam beredning av ärendet tillsammans med
Service- och teknikförvaltningen anser vi att det inte är motiverat att återinföra
dricksvattenfontäner med hänvisning till höga anläggningskostnader samt
dåliga erfarenheter av tidigare användning av dessa fontäner, med bland annat
höga årliga driftkostnader, varför vi föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Motion
Protokollsutdrag
______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:387 - 119

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om oppositionsråd
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår avslag till motionen med motiveringen att utse
oppositionsråd i första hand är en fråga för oppositionspartierna att bestämma i
kommunfullmäktige. Nuvarande politiska majoritet har inga synpunkter huruvida
oppositionsrådsposten innehas av oppositionens största parti eller ej.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-01-24

KS/2018:387 - 119

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om oppositionsråd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om oppositionsråd. Motionen utmynnar i
följande yrkande
Att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten:
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den
politiska majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten.
Ärendets handlingar


Motion från Mica Vemic (SD), 2018-09-11

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen 5 kap 55 § ska beslut fattas genom enkel majoritet om inte
annat är föreskrivet i lag eller förordning. Det innebär att det oppositionsråd ska väljas
som stöds av flest antal röster, oavsett vilket parti den röstande tillhör.
En fastslagen urvalsmetod genom arvodesbestämmelserna bedöms därmed avvika från
kommunallagens regler om hur ärenden avgörs.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Mica Vemic (SD)
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Motion: Oppositionsråd
Motion till fullmäktige i Katrineholm

2018-09-11

Bakgrund:
Uppdraget som oppositionsråd skall tilldelas det största oppositionspartiet.
Efter ett demokratiskt val skall folkets röst respekteras. Därför ska det parti som erhållit flest
mandat i kommunfullmäktige, men som inte ingår i den politiska majoriteten, ha rätt till
oppositionsrådposten.
Representanter från det minsta partiet kan erbjudas platsen endast om övriga oppositionspartier i
storleksordning avstått från posten.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige
besluta:
-att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten:
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den politiska
majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten”

SD Katrineholm
Mica Vemic

_________________________________________________________________________________________________________________
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-02-20

KS/2019:85 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2018 med bilagor och
lägger den till handlingarna.

2.

Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige att begära ombudgetering av
5 068 tkr avseende investerings- och 111 418 tkr avseende exploateringsmedel
från 2018 till 2019.

3.

Genomförda uppdrag avskrivs och pågående uppdrag enligt kommunplanen och
övergripande plan med budget rapporteras i samband med delårsrapport 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med
bokslut för verksamhetsåret 2018. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på
totalt 27 050 tkr.
De största avvikelserna finns inom välfärdsfonden, kommunstyrelsens medel till
förfogande samt medel för segregation.
Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget för 2018 som
omfattar 193 625 tkr, varav exploateringsbudget omfattar 119 312 tkr och
investeringar 74 313 tkr. Av dessa begärs att 5 068 t kr av investeringsmedlen - och
111 418 tkr av exploateringsmedlen förs över till 2019.
Ärendets handlingar
• Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen, helår 2018

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post: susanne.sandlund@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsen
Helår 2018

www.katrineholm.se
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Sammantagen bedömning
Kommunorganisationen står inför stora utmaningar. En fortsatt tillväxt med bostadsbyggande,
inflyttning samt fler arbetstillfällen är grundläggande för kommunens fortsatta utveckling.
Digitalisering, arbetsmiljö, rehabilitering, ekonomistyrning och kompetensförsörjning är
områden som står i fokus för att öka kvaliteten i verksamheterna och kommunen som en
attraktiv arbetsgivare.
Katrineholms tillväxt påverkar kommunstyrelsens verksamheter genom ökad planering för
lokalresursplanering inom kommunala verksamheter samt fler planuppdrag, detaljplaner och
bygglov. Trots konkurrens på arbetsmarknaden har efterfrågade kompetenser kunnat rekryteras.
Handläggningstider har över tid minskat och bygglov har levererats inom utsatt tid.
Näringslivsunderökningen visar på en nedgång i rankingen, samtidigt attraherar kommunen
både företag och nya medborgare och efterfrågan på detaljplanerad mark för bostäder och
företag är hög.
För att öka servicenivån och tillgängligheten till kommunala tjänster har flera servicepunkter
startats. Ett kontaktcenter med personlig kontakt har öppnats. Genom fler e-tjänster och en ny
hemsida ökade tillgängligheten och servicenivån digitalt. Kontoret på sta´n är också en
möjlighet för den kommunala organisationen att möta invånare, få in synpunkter, svara på frågor
och informera om vad som är på gång i kommunen.
För att öka tryggheten och minska skadegörelse har trygghetsvandringar genomförts och
kameror för övervakning installerats på skolor och vid kulturhuset Ängeln. Samtidigt har
kommunens säkerhetsarbete förstärkts genom ett närmare samarbete med polis och
räddningstjänst.
Flera miljöprojekt pågår, bland annat olika insatser för minskad klimatpåverkan, renare sjöar
och vattendrag samt ökad biologisk mångfald. I stadstrafiken kommer eldrivna bussar börja
användas från och med 2019.
Internt har stödet till kommunens förvaltningar förbättrats, genom tydligare styrning,
samordning och utveckling av IT, kommunikation, ekonomi och HR-stöd. Digitala lösningar för
beställningar, byten av lösenord, friskvård, chefsutbildningar samt en ny chefshandbok är några
exempel.
Kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott om 27 mnkr, jämfört budget. Resultatet
påverkas positivt av statsbidrag för välfärd och segregation, som inte fördeladats ut till
kommunens verksamheter, utan använts för att täcka ökade kostnader inom kommunens övriga
förvaltningar. Det har påverkat möjligheten att genomföra kortsiktiga satsningar. Exklusive
statsbidragen uppgick överskottet till 5,2 mnkr.

3
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1.2 Volymutveckling
1.2.1

Kommunstyrelsen

Volymmått

Utfall 2018

Utfall 2017

Antal leverantörsfakturor

77 577

77 122

Antal lönespecifikationer

70 840

68 364

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter
Antal företagsbesök
Antal EU-ansökningar (projekt)

1.2.2

-

490
80

102

1

1

Kommentar till volymutvecklingen

Kommunens omsättning ökar, vilket påverkar antalet leverantörsfakturor. Antalet lönespecifikationer speglar ökningen av antalet medarbetare.
Företagsbesöken minskade. Ett femtiotal besök genomfördes mellan oktober och december.
Flera näringslivsbefrämjande aktiviteter har under året genomförts.
Under år 2018 startade MIKA, som är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet sträcker sig över tre år, med
start första juni 2018 och slut 30 november 2020. Syftet är skapa möjligheter för individer att
utvecklas, få värdefull arbetslivserfarenhet från svenska näringar med koppling till mat samt
möjlighet till självförsörjning.

1.3 Framåtblick
Kompetensförsörjning och finansiering av välfärden
Kompetensförsörjning och finansiering av välfärden är kommunens största utmaningar. Då
antalen personer i yrkesverksam ålder inte ökar lika snabbt som grupperna barn och äldre, betyder det att färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. För att
möta utmaningarna behöver användandet av digitala verktyg utvecklas och fler jobba både mer
och längre. Att arbeta effektivt, på rätt sätt och med rätt saker är också ett utvecklingsområde,
där samarbete och innovation är två nyckelord.
Heltid som norm är infört. Nästa steg är att få medarbetare att höja sysselsättningsgraden till heltid och arbeta längre. En attraktiv arbetsgivare handlar till stor del om den egna arbetsmiljön;
hur medarbetare trivs på arbetsplatsen, en tydlig värdegrund och en upplevelse av både delaktighet och tillhörighet. Tydliga uppdrag, möjlighet till kompetensutveckling samt en väl känd lönestrategi är ytterligare faktorer som påverkar attraktionskraften. Hälsa påverkar både fysiskt och
psykiskt och hälsoinspiratörernas arbete med aktiviteter kommer att utvecklas. Framtida chefsförsörjning är ytterligare ett område där möjlighet till chefsutvecklings- och traineeprogram är
några aktiviteter som kommer att startas.
Fler invånare, ökande behov och högre ambitionsnivåer, med behov av fler och moderna lokaler, driver på kostnadsutveckling. Under de närmaste åren kommer med all sannolikhet också
en konjunkturnedgång att påverka kommunens finansiella utrymme. För att minimera framtida
kostnadsökningar är det av stor vikt att det finns en samsyn kring hur kommunens resurser används på bästa sätt. Kostnadskontrollen och prognossäkerheten är två områden som behöver
utvecklas, samarbete mellan förvaltningar, bolag och andra kommuner är ett annat. Kommunen
har under flera år haft en hög investeringstakt. Infrastruktur är en del som påverkar investerings4
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takten, men till största delen är det behovet av nya lokaler som påverkar mest. För att möta och
mota behovet av lokaler kommer kommunens lokalsamordning att både stärkas och utvecklas.
Samordning
Samordning av och mellan kommunens resurser är en nyckel till en mer effektiv organisation.
Kontaktcenter, som startades under 2018, kan och ska fortsätta utvecklas i samarbete med
kommunens förvaltningar i syfte att öka tillgängligheten för kommunens invånare, men också
för att avlasta och effektivisera kommunorganisationen. Några andra områden där samverkan
med andra aktörer påverkar slutresultatet är planprocessen, mark- och exploatering samt genomförande av investeringsprojekt. Utifrån samma syfte kommer fler områden som kan vara
aktuella för samordning att ses över.
Digitalisering
För att möta framtidens behov och förväntningar så ska kommunen fortsätta arbetet med att
utveckla fler tekniska plattformar. Smart digitalisering är en nödvändighet för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning, välfärdsfinansiering och för att kunna vara en attraktiv
kommun och arbetsgivare. Takten på digitalisering kommer att trappas upp och 50 fullvärdiga etjänster lanseras.
Tillväxt och attraktivitet
För att främja tillväxten och kommunens attraktivitet är det viktigt att fortsätta arbeta för en god
planberedskap för bostadsbyggande och möjligheter till företagsetableringar samt säkerställa att
kommunen har den mark som krävs för exploateringar.
Det byggs bostäder inom hela kommunen. I Katrineholm och Forssjö byggs det en- och flerbostadshus på både kommunal och privat mark. En utmaning är att se till att kommunen har en god
planberedskap i attraktiva lägen, utanför detaljplanelagda områden.
För att snabbt kunna möta nuvarande och framtida behov av etableringsmark sker förberedelse
och planering av infrastruktur på Lövåsen och Logistikcentrum. I kvarteret Havsörnen kommer
infrastrukturen att färdigställas under 2019 och bostadsbyggandet startas under första delen av
2019.
Kollektivtrafiken och då framförallt stadstrafiken behöver noggrant följas och analyseras för att
bli mer effektiv, funktionellt samt kostnadsmässigt. Det gäller i synnerhet nu, när tätorten genomgår en förändring och utvidgning i samband med att ytterligare områden för bostäder, handel, logistik och industri byggs.
Dagvattenhantering
Katrineholm växer samtidigt som risken för stor nederbörd ökar. Det höjer kraven på att dagvattnet tas om hand. Genomlysning av dagvattenflöde med förtydligande av ansvarsgränser och
möjlighet till dagvattentaxa pågår och behöver under 2019 förankras med Sörmland Vatten AB.
Ny i Sverige
Utifrån Mottagandeutredning (SOU 2018:22) kan kommunerna komma att få en större roll i
mottagandet av asylsökande. Huvudförslaget i utredningen är att staten, kommunerna och
regionerna tillsammans tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Enligt utredningen skulle det
nya förslaget kunna träda i kraft år 2020.
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2 Målredovisning
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser

Befolkningstillväxt
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, med både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Den 1 november uppgick befolkningen i kommunen till 34 425 invånare.
Målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare under mandatperioden överträffades redan
under 2017.
Näringslivshändelser
2018 var ett innehållsrikt år med nya företagsetableringar och arbetstillfällen, inom ett flertal
branscher. Amazon Webservices startade verksamheten i början av december 2017 och skrev
under året avtal för framtida utveckling av ytterligare 210 000 kvm mark, vid Katrineholms
Logistikcentrum. Ett område som rankas på plats 15 av Sveriges 25 bästa logistikområden.
Katrineholms företag har en god tillväxt och kommunen nådde en andraplats i Synas
tillväxtindex för Södermanlands län. Bästa tillväxt delas ut till kommuner med störst andel
aktiebolag som ökar omsättningen, nyanställer och går med vinst. I Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av företagsklimatet rankades kommunen på plats 88, vilket var ett kliv nedåt med
29 platser.
Flera av kommunens företag/företagare har fått utmärkelser i nationella, regionala och lokala
sammanhang och flera ägar- och generationsskiften har ägt rum, vilket Katrineholms kommun
uppmärksammat på olika sätt.
Katrineholms kommun var huvudsponsor för årets regionala Ung Företagarmässa (UF) där 130
UF-företag medverkade. Samtidigt ägde en företagsmässa rum med cirka 50 deltagande företag.
Över 400 personer deltog i de fyra Morgonsofforna som arrangerades i samverkan mellan
kommunen och aktörer i Katrineholm, Flen och Vingåker.
Vår- och höstbuffé genomfördes med sammantaget deltagarantal av cirka 150 personer.
Inbjudna var nyckelpersoner från näringslivet, politiker och tjänstemän.
Näringslivsrådets samverkansprogram uppdaterades och undertecknades av näringslivet och
kommunen.
Nystartade företag i Katrineholm 2018 uppgick till 144 st. Fler förberedder sin etablering i
Katrineholm i början av 2019. Strålsäkerhetsmyndigheten flyttade in delar av sin personal i
tillfälliga kontor på Köpmangatan under tiden ombyggnad av de slutliga lokalerna sker.
Ny i Sverige
Utifrån bosättningslagen har kommunerna ett gemensamt ansvar att ordna boende för nyanlända
utifrån ett fastställt antal, kommuntal. För 2018 var Katrineholms kommuntal 13 personer och
motsvarande siffra för 2019 är 0 personer. Därutöver tillkommer familjeåterföreningar för personer under 18 år samt kvotflyktingar. Kvotflyktingarna har uppehållstillstånd och kommer
direkt till kommunen. Det ställer krav på boende och mottagande.
Samarbetet med aktörer utanför kommunorganisationen är en förutsättning för att klara mottagandet på bästa sätt. För att möta utmaningar i mottagandet har ett gemensamt, tvärsektoriellt
samarbete mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer inletts. Den höga efterfrågan på
bostäder innebär en utmaning att möta lagkraven på boenden. Katrineholms kommun har under
6
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året haft möjlighet att möta dessa.
Katrineholms kommun bjuder årligen in till en mottagning för att uppmärksamma kommunens
nya invånare som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. På årets ceremoni
deltog 84 personer.
Fiberutbyggnad
Fiberutbyggnaden på landsbygden har fortsatt och 1 800 hushåll har anslutits under året. Totalt
har nu 2 600 hushåll beställt anslutning via Utsikt. Tillsammans med Floda fibers 800
anslutningar är nu 3 400 hushåll anslutna på landsbygden.
Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid
mandatperiodens slut
KS

Katrineholms kommun hade 34 425 invånare per 1 november
2018. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 292
personer.

Ytterligare förbättrat företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala
företagsklimatet 2018 uppnåddes inte det satta målet på 4,0 i
det sammanfattande omdömet utan resultatet blev 3,8.
Katrineholm tappade 29 placeringar i rankingen och hamnade
på plats 88. Katrineholm har nu legat på topp 100 tre år i rad
och tredje plats i länet. Den positiva situation som råder med
hög expansionstakt i byggandet och många nyetableringar har
ställt stora krav på kommunens organisation. Det finns stor
potential att återta en bättre position när organisationen har
kommit ikapp med personalresurser, arbetssätt och
samverkan över förvaltningar. Det finns tre områden där
Katrineholm ligger runt plats 220-230, vilket drar ner den totala
rankingplaceringen. De är skolans attityder, vägnät/tåg/flyg
samt konkurrens med företagen.

Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
KS

Branschbredden ökar i och med fler företagsetableringar.
Totalt finns 821 olika branscher enligt SCB. Katrineholm har
45,3 % och 372 olika branscher finns representerade i
Katrineholm.

Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN

Enligt Handelns utredningsinstitut fortsatte detaljhandelns
omsättning att öka i Katrineholm under 2018 med en
omsättningsutveckling på 1 %. Försäljningsindex ligger kvar
på samma 72 med en förflyttning till en liten ökning mot
dagligvaruhandeln till 100 och en liten sänkning på
sällanköpsvaruhandeln. När det gäller besöksnäringens
utveckling saknas aktuell statistik.
Den statistik vi har tillgång till är de inlämnade uppgifterna om
gästnätter från hotell och vandrarhem som uppgår till 58 914
gästnätter i Katrineholms kommun 2018.

Fler nystartade företag
KS

144 nya företag startade under 2017, enligt siffror från
Bolagsverket. Det är en minskning med -10,6%.
Andel av befolkningen (16-64 år) som driver eget företag var
5,7 procent 2017
Andel nya företag som finns kvar efter tre år är 81 %
(dessutom med ökad lönsamhet). Om mentor finns med för
företaget är överlevnaden 89 % (dessutom med ökad
lönsamhet).

Fler ungdomar ska starta UF-företag
KS, BIN

Höstterminen 2018 var det 121 elever som drev UF företag,
vilket innebär en viss minskning jämfört med föregående läsår.
Minskningen förklaras av att gymnasiesärskolans elever läser
åldersblandat och därmed endast driver UF-företag vart fjärde
år. Sett i längre perspektiv har antalet ungdomar som startar
UF-företag ökat.

Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2017 och
visar en ökning jämfört med föregående år. Under 2018 har
utbyggnaden fortsatt.

7

179
Kommunstyrelsen

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser

Färdigställande av investering och exploateringsprojekt
Under 2018 har arbetet med att färdigställa infrastrukturen inom det nya bostadsområdet
benämnt Djulö Backar pågått och är i huvudsak klart. Bostäder har byggts parallellt med
inflyttningen i december. Bostadsbyggande fortsätter med ytterligare bostäder och försäljning av
kommunens tomter.
Flera infrastrukturprojekt har avslutats som; ombyggnaden av korsningen KungsgatanFredsgatan till cirkulationsplats samt olika tillgänglighetsåtgärder och nollvisionsåtgärder,
vidare har utbyggnaden av gång- och cykelväg vid Kungsgatan skett.
Två projekt som påbörjats under året är Drottninggatan och Sveaparken. Dessutom har
ombyggnaden av genomfarten till så kallad stadsgata fortsatt, framförallt mellan Fredsgatan och
Djulögatan.
Aktivitetsparker i Bie och Björkvik stod under året klara. I Forssjö har anslutning till och
möjliggörande av parkering till motionsspår och fritidsområde genomförts.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Sörmland arbetar utifrån kollektivtrafiklagen och den politiska ambitionen att
förverkliga den för Sörmland antagna kollektivtrafikvisionen om att bygga ut och förverkliga
den regionala tågtrafiken. Beslut har tagits om att kommunerna i Sörmland tillsammans med
Regionen ska införskaffa egna fordon för regional tågtrafik med beräknad start 2019.
Länstrafiken har gjort en översyn av den lokala landsbygdstrafiken i kommunen. Då linjerna har
haft få resande, föreslog Länstrafiken att prioritera skolelever och ersätta upphandlad skolskjuts
med linjelagda turer.
Resandet med buss har ökat för både stadstrafiken och landsbygdstrafiken. Under sommaren
infördes avgiftsfria resor för skolungdom och pensionärer, vilket bidrog till ökningen.
Logistikcentrum
Inom Katrineholms logistikcentrum (KLC) pågår arbete med ett utökat trafiktillstånd för spåren
till Lokstallarna inför en framtida museiverksamhet. Den årliga besiktningen av spårsystemet
visade ett visst behov av underhåll, vilket åtgärdades. Därutöver pågår tillsammans med
Trafikverket, Region Sörmland och kommunen en så kallad funktionsutredning gällande
förbättrad utfart mot Västra Stambanan.
Servicepunkter på landsbygden
Som en del av en levande landsbygd och som en förlängning av Kontaktcenter, inrättades under
sommaren servicepunkter i Björkvik, Julita och Valla. Servicepunkter ökar möjligheterna för
medborgare på landsbygden att komma närmare kommunens förvaltningar, bland annat genom
information och tillgänglighet till kommunens hemsida via surfplattor.
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Kommentar
Resultatmål/Uppdrag
Ökat bostadsbyggande
KS, BMN, VON, KFAB

Under 2018 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket
möjliggör byggnation av cirka 230 nya bostäder och 96 nya
platser på särskilt boende för äldre. Under samma period har
arbete startats för nio nya planuppdrag som sammantaget
kommer möjliggöra byggnation av 100 nya bostäder.

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

Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas
tillgänglighetsperspektivet i beaktande. Kommunens
verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att
tillgängligheten ska öka. Som en stor enskild anpassning har
en ny hiss beställts till KTS röda huset för att klara
tillgängligheten.

Fortsatt bra kommunikationer
KS, VON

Under 2018 har bussresandet ökat med både stadstrafiken
(19 %) och landsbygdstrafiken (6 %) jämfört med föregående
år. Under sommaren infördes avgiftsfria resor för skolungdom
och pensionärer, vilket har bidragit till ökningen. Bussresandet
har dock ökat även bortsett från de avgiftsfria resorna. SCB:s
medborgarundersökning hösten 2018 visade att invånarnas
bedömning av kommunikationerna är något högre i
Katrineholm än genomsnittet för övriga deltagande kommuner.
Bedömningen var något lägre jämfört med undersökningen
2016. Skillnaderna är dock för små för att vara statistiskt
säkerställda.

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

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området.
Invånarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar,
gator och vägar ingår i SCB:s medborgarundersökning som
genomfördes hösten 2018. Indikatorerna visar att nöjdheten
har minskat marginellt sedan mätningen 2016. Katrineholm
har ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande
kommuner.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser

En ny hemsida har lanserats med fokus på tillgänglighet, tydlighet och användbarhet. Den nya
hemsidan ska samtidit öka möjligheter till digital delaktighet för samtliga kommuninvånare.
Utvecklingen av den digitala delaktigheten har stöttats genom Digidel med datorhandledning på
kulturhuset Ängeln en gång i veckan samt den Digitala veckan som genomförts två gånger.

Resultatmål/Uppdrag
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

Kommentar
SCB:s medborgarundersökning, hösten 2018, visade att den
upplevda digitala delaktigheten har ökat för de flesta
indikatorerna, jämfört undersökningen 2016. Arbetet för att
öka den digitala delaktigheten pågår parallellt med att
kommunens verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster
och digitalisering.

2.4 Omsorg och trygghet
Väsentliga händelser

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts genom tätare och strukturerad samverkan
med polisen och räddningstjänsten. Veckovisa avstämningar och en tydlig ansvarsfördelning gör
att aktörerna tillsammans har en god lägesbild när det gäller trygghet och säkerhet i hela
kommunen och förmågan att i ett tidigt skede sätta in rätt resurser och åtgärder har ökat.
Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning på flera skolor har gett resultat genom att
9

181
Kommunstyrelsen

skadegörelsen och stölder fortsätter att minska och därmed även kostnaderna.
Ökat fokus och krav på ett civilt försvar, kontinuitetshantering i samtliga verksamheter och
säkerhetsskydd har resulterat i en personalförstärkning inom säkerhet och
krisberedskapsområdet.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och en bredare risk- och sårbarhetsanalys är påbörjad under
hösten och blir klart under våren 2019.
I samverkan med polisen, säkerhetspolisen och andra aktörer fortgår arbetet med att förebygga
och hantera våldsbejakande extremism.

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

Kommentar
Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har stärkts
genom tätare och strukturerad samverkan med polisen och
räddningstjänsten. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning
har gett resultat genom att skadegörelsen och stölder fortsätter att minska och därmed även kostnaderna för detta.
Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter.
Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av
platser som kan upplevas otrygga, genom
trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med
mera.
I början av året genomförde polisen en lokal trygghetsmätning
som visade på ökad trygghet. Även SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att tryggheten har ökat. Den
senast tillgängliga statstiken över anmälda våldsbrott visar på
en minskning 2017 jämfört med föregående år. Antalet larm till
räddningstjänsten ligger på ungefär samma nivå som förra
året, likaså antalet personer som skadats. Räddningstjänsten
har under året i hög utsträckning hunnit fram inom målsatt tid.
Fler invånare har utbildats i förebyggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år.

2.5 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser

Folkhälsa
I juni 2018 antog riksdagen den nya folkhälsopropositionen: God och jämlik hälsa – en
utvecklad folkhälsopolitik. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att
renodla antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa
ingår som en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart Sverige och Katrineholm. I
den nya folkhälsopropositionen uppmanas alla aktörer att aktivt arbeta med att främja en god
och jämlik hälsa och verka för att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Till grund för kommunens folkhälsoarbete ligger folkhälsoutskottets styrdokument ”En god
hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019”. Det valda
fokusområdet, barns- och ungas hälsa, är valt utifrån kunskaper om sociala investeringar. Mot
bakgrund av den nya folkhälsopropositionen och styrdokumentet kring barn och ungas hälsa
fortsätter det sektoröverskridande folkhälsoarbetet i kommunen.
ANDTS
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) är en del i ett bredare folkhälsooch brottsförebyggande arbete. Under hösten 2018 har ett förvaltningsövergripande arbete
påbörjats med utgångspunkt i Södermanlands läns regionala ANDT-strategi. En
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp har tillsatts och under hösten som tagit fram en
10

182
Kommunstyrelsen

kommunövergripande lägesbild, utifrån en kartläggning och behovsinventering.
Nulägesanalysen och kartläggningen ligger till grund för det fortsatta förebyggande ANDTSarbetet i bred samverkan med många olika aktörer.

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

Kommentar
Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet
bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också
en del av den löpande verksamheten inom kommunens olika
förvaltningar.
Sveriges Kommuner och landsting SKL redovisar i år Öppna
Jämförelser Folkhälsa för tredje gången. Rapporten visar att
hälsoutvecklingen hos Katrineholmsborna generellt följer den
nationella och regionala utvecklingen. För Katrineholm ligger
andelen med bra hälsa kvar på samma nivå.

2.6 Hållbar miljö
Väsentliga händelser

Rena sjöar och vattendrag
Implementeringen av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten 2018 genomfördes bland
annat en ansvarsutredning för att klarlägga och fastställa ansvarfördelning mellan kommunens
förvaltningar och Sörmland Vatten AB.
Kommunen driver ett av ca 20 delprojekt inom LIFE IP Rich Waters som samordnas av
Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att kunna
återföra bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark och därigenom minska
övergödningseffekterna och reducera behovet av importerad fosfor. Projektet startade 2017 och
förväntas pågå till 2023. Tillståndsansökan för vattenverksamheten är inlämnad till Mark -och
miljödomstolen. Ett omtag i upphandling har genomförts och muddringen förväntas kunna
påbörjas våren 2019. Katrineholms kommun har fått stor uppmärksamhet kring projektet, bland
annat på Havs- och vattenforum i Göteborg i maj 2018 och under Almedalsveckan i Visby.
I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten AB utreddes lämpliga
metoder för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark. Projektet genomfördes med
bidrag från Länsstyrelsen och avslutades vid årsskiftet. Kommande år ska beslut tas om
kommunen ska gå vidare med implementering av ny modell.
God bebyggd miljö
Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning pågår och väntas kunna bli antagen
under 2019 som en del i avfallsplanearbetet. Bekymren med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår. Det finns också ett behov av att etablera flera återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren föreslagit att dagens system med återvinningsstationer ska
ersättas med fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter.
Minskad klimatpåverkan
Energi- och klimatrådgivning och har utökats med projektet ”Coacher för energi och klimat”.
Projektet riktar sig till mindre och medelstora företag som vill ha hjälp att sänka sina
energikostnader. Båda projekten är finansierade genom bidrag från Energimyndigheten, fram till
2020.
Medverkan i fossilfritt Sverige fortsätter med upphandling och avtal för att integrera fossilfritt i
LOU (lagen om offentlig upphandling), där ett förslag har överlämnats till regeringen. En
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handlingsplan för Katrineholms kommun inom fossilfria transporter är framtagen.
Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs numera med fossilfria bränslen och den nya
upphandlingen av busstrafik har resulterat i att el-bussar kommer att användas i tätortstrafiken
från och med augusti 2019.

Kommentar
Resultatmål/Uppdrag
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i
kommunkoncernen uppgick till 52 procent 2018 enligt
preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med andra
kommuner har Katrineholm en hög andel miljöbilar i
kommunkoncernen.

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

Energiförbrukningen mäts per kvadratmeter i KFAB:s
lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler. Bolaget har sedan
2007 minskat sin värmeförbrukning per m2 med 13,6 (10,5) % för
bostäder och 14,3 (13,1) % för verksamhetslokaler och
elförbrukningen per kWh med 30,8 (24,4) % för bostäder och
20,7 (21,1) % för verksamhetslokaler. Vid underhåll på tak tas
förslag till solenergi fram och bolaget har idag 5 anläggningar och
minst 2 anläggning till för 2019. Medel avsätts årligen för
energieffektivisering.

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

På grund av den varma sommaren med mycket låga
vattenstånd kunde delar av provtagningen inte genomföras.
18 av 26 sjöar är provtagna.

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

Den totala arealen skyddad natur (naturreservat och
biotopskyddsområden) har enligt den senast tillgängliga
statistiken (31 december 2017) ökat jämfört med föregående
år.

2.7 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser

God ekonomisk hushållning
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har haft fokus på implementering av ett nytt
affärssystem för kommunen och bolagen (KFAB/KIAB). Systemet har en ny struktur med fler
funktioner och därmed möjligheter. Ambitionen är att öka tillgängligheten och underlätta för
ansvariga att få en mer aktuell, sammanställd och rättvisande ställning som därmed ökar
kvaliteten på underlag för analys och uppföljning. Samtidigt pågår ett arbete för att utveckla
systemet för planering och uppföljning.
För att öka kontrollen av kommunens inköp har kommunen deltagit i ett nätverk på Sveriges
Kommuner och Landsting om egenvärdering och strategier för inköp. Det har bidragit till en
ökad struktur kring upphandling och inköpsstyrning. Under året har beslut om certifierade
inköpare tagits. Utbildning av dessa har startats upp och utbildningen är en förutsättning för att
släppas in i det nya ekonomisystemet. Förväntade effekter är minskad administration och lägre
kostnader för inköp.
Arbetet med förberedelserna för hållbart informationsbevarade och e-arkiv pågår. I augusti
godkändes en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunens IT-system har inventerats, vilket är en förutsättning för att kunna öka takten på
kommunens digitaliseringsarbete.
En reviderad taxa för plan- och byggverksamheten har antagits och trädde ikraft 1 augusti 2018.
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Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Under året har en ny webbsida utvecklats. Stort fokus har lagts på tillgänglighet och tydlighet.
Det ska bli enklare att finna relevant information om kommunen och dess verksamheter.
Kommunens tillgänglighet per e-post och telefon, samt bemötandet per telefon mäts årligen
inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Samtliga resultat har förbättrats och är högre än
genomsnittet för deltagande kommuner. När det gäller bemötandet är kommunens resultat bland
de bästa i landet.
På Kontaktcenter, som öppnade i februari 2018, har både besökare och antalet inkommande
frågor ökat över tid. Karaktären på frågorna har också blivit mer omfattande. Större delen av de
ärenden som tas emot är konsumentrådgivning.
En ny näringslivschef anställdes under året. Näringslivsenheten blev en egen enhet under
kommunstyrelsen, efter att tidigare tillhört samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under våren gjordes en tillfällig omorganisation på kommunledningsförvaltningen som innebar
en indelning av kansliet i två avdelningar. Organisationen kommer att fortsätta under 2019.
Kommunens lokalresurser
I samverkan med bostadsbolaget och berörda förvaltningar har under året ett arbete genomförts
för att få fram funktionella och effektiva lokaler. Främst för barnomsorg, skola, äldreomsorg och
familjecentral.
En ny förskola, intill förskolan Örnen, är uppförd och en ny teaterlokal i lokstallet, Turbinen, är
invigd. Restaurangen i Stadsparken är ombyggd och scenen har målats om. Vid norra infarten
har en ny brandstation uppförts Det nya äldreboendet Dufvegården för 96 boenden är under
uppförande med beräknad inflyttning fjärde kvartalet 2020.
Markarbeten, inför tillbyggnad av två avdelningar förskolan Karossen, har påbörjats.
För att underlätta långsiktig planering av verksamhetslokaler och dess användning fortgår
arbetet med underhållsplaner av KFAB.
Flera arbetsgrupper arbetar löpande med att utveckla lokalresurserna för ökad funktionalitet,
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.
Val 2018
Under 2018 genomfördes valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Under juni
månad gjordes en utbildningsinsats för röstmottagare. Andelen väljare som valde att förtidsrösta
ökade.
Attraktiv arbetsgivare och tryggad personalförsörjning
Heltid som norm genomfördes 1 juli 2018. Samtliga medarbetare, inom målgruppen och som är
i tjänst, har därmed en grundanställning på 100 procent. Under året har fler HR-konsulter
anställts och en samordnare för rehabilitering. Syftet är att öka och utveckla det nära stödet för
kommunens chefer samt den strategiska samordningen och styrningen av HR-frågor. Under året
har bland annat en ny chefshanbok lanserats och välbesökta frukostmöten anordnats utifrån
aktuella frågeställningar. Därutöver har introduktionen för nya chefer utvecklats och rutiner och
stöd kring rehabilitering förstärkts.
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Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

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

Kommunstyrelsens verksamhetsområden uppvisar ett resultat
i balans.

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

Målet redovisas i kommunens årsredovisning.

Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre
procent av driftbudgeten
KS

Redovisas i kommunens årsredovisning.

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

Genomgång och åtgärder för ökad funktionalitet,
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet sker kontinuerligt för
kommunens lokaler. Genom lokalförsörjningsplan och ett
samarbete med KFAB sker ett långsiktigt arbete för att på
bästa sätt stämma av användning och avveckling av
verksamhetslokaler. KFAB:s kundenkät hösten 2018 visar på
en ökad kundnöjdhet avseende kommunens
verksamhetslokaler jämfört med mätningen 2016.

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

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen
inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt
mätningen hösten 2018 hade tillgängligheten förbättrats både
per e-post och telefon. Även bemötandet per telefon hade
förbättrats ytterligare, Katrineholms kommun resultat är nu
bland de bästa i landet.

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

Under året har en ny webbsida utvecklats som lanseras i
januari 2019. Den befintliga kommunikationen via webben har
under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökningar av
kommunernas webbsidor. I början av året öppnades också ett
kontaktcenter för att ytterligare förenkla invånarnas
kontaktvägar till den kommunala verksamheten.

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

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens
medarbetarundersökning som senast genomfördes hösten
2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för
kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex;
ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också
förbättrats både för kvinnor och män. Nästa
medarbetarundersökning planeras att genomföras 2019.

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

Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett
strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra
personalförsörjningen bland annat genom
kompetensförsörjningsplaner, studentevent, information på
högskolor och universitet samt en satsning på
utbildningstjänster. För att stärka chefsförsörjningen har
ledarskapsutbildningen Personligt ledarskap genomförts för
fjärde året i rad.

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

Sjukfrånvaron har minskat inom KS förvaltningar, liksom
längre sjukskrivningar. Däremot har de kortare
sjukskrivningarna ökat.

14

186
Kommunstyrelsen

3 Personalredovisning
3.1 Personalnyckeltal
Kommunledningsförvaltningen

2018
Mätdatum/
mätperiod

Totalt

2017

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Attraktiv arbetsgivare
Antal månadsanställda personer

30/11

73

55

18

67

46

21

andel tillsvidareanställda

30/11

97 %

96 %

100 %

99 %

98 %

100 %

andel visstidsanställda

30/11

3%

4%

0%

1%

2%

-

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

30/11

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Andel månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid

30/11

-

-

-

-

-

-

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

30/11

-

-

-

-

-

-

Andel timanställda av totalt antal
årsarbetare

1/12-30/11

1,3 %

0,6 %

0,7 %

1,2 %

0,4 %

2,7 %

Föräldradagar, andel föräldraledig tid
av total årsarbetstid

1/12-30/11

2,5 %

2,4 %

0,05 %

1,5 %

2,2 %

0,8 %

2

1

1

1

-

-

14

9

5

9

-

-

-

-

Kompetensförsörjning
Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

1/12-30/11

Antal tillsvidareanställda 61 år eller
äldre

30/11

Antal tillsvidareanställda som slutat
på egen begäran

1/12-30/11

6

3

3

3

Total sjukfrånvaro

1/12-30/11

3,2 %

3,8 %

1,5 %

3,6 %

Sjukfrånvaro månadsanställda

1/12-30/11

3,2 %

3,4 %

varav sjukfrånvaro <15 dagar

1/12-30/11

1,7 %

1,2 %

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar

1/12-30/11

0,8 %

0,3 %

varav sjukfrånvaro >90 dagar

1/12-30/11

0,7 %

1,8 %

Antal pågående rehabärenden

30/11

2

Hälsa
4,6 %

1,4 %

2

Personalkostnader
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

1/12-30/11

Total lönekostnad (tkr)

1/1-31/12

45 931

45 005

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1/1-31/12

1,1 %

1,3 %

Kostnad övertid inkl mertid som andel
av total lönekostnad

1/1-31/12

0,3 %

0,8 %

75,2

53,9

21,2

68,20

45,90

22,40
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2018
Mätdatum/
mätperiod

Totalt

2017

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Attraktiv arbetsgivare
Antal månadsanställda personer

30/11

51

27

24

50

28

22

andel tillsvidareanställda

30/11

94 %

96 %

92 %

90 %

96 %

82 %

andel visstidsanställda

30/11

6%

4%

8%

10 %

4%

18 %

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

30/11

100 %

100 %

100 %

98 %

100 %

95 %

Andel månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid

30/11

-

-

-

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

30/11

50 %

50 %

-

80 %

-

80 %

Andel timanställda av totalt antal
årsarbetare

1/12-30/11

1%

0,5 %

0,5 %

0,7 %

0,8 %

0,5 %

Föräldradagar, andel föräldraledig tid
av total årsarbetstid

1/12-30/11

1,8 %

1,5 %

0,3 %

2,3 %

3,7 %

0,4 %

Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

1/12-30/11

3

0

3

1

-

-

Antal tillsvidareanställda 61 år eller
äldre

30/11

11

4

7

9

-

-

Antal tillsvidareanställda som slutat
på egen begäran

1/12-30/11

7

4

3

9

-

-

Total sjukfrånvaro

1/12-30/11

3,8 %

4,8 %

2,7 %

4,2 %

Sjukfrånvaro månadsanställda

1/12-30/11

3,9 %

4,8 %

varav sjukfrånvaro <15 dagar

1/12-30/11

2,5 %

2,2 %

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar

1/12-30/11

0,7 %

0,6 %

varav sjukfrånvaro >90 dagar

1/12-30/11

0,7 %

2,0 %

Antal pågående rehabärenden

30/11

5

2

Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

1/12-30/11

50,33

Total lönekostnad (tkr)

1/1-31/12

29 514

28 675

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1/1-31/12

1,8 %

1,5 %

Kostnad övertid inkl mertid som andel
av total lönekostnad

1/1-31/12

0,6 %

0,5 %

-

-

-

Kompetensförsörjning

Hälsa
5,3 %

2,6 %

Personalkostnader
28,32

22,01

48,90

29,02

20,60
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Kommentar till personalnyckeltal

Kommunledningsförvaltningen
Antalet månadsanställda har ökat inom kommunledningsförvaltningen som en följd av
inrättandet av kontakcenter samt att näringsliv och EU-samordnare under året förts över till
kommunledningsförvaltningen. Därutöver har andelen vakanta tjänster minskat, jämfört tidigare
år, och tillsatts med efterfrågad kompetens.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 och början på 2018 haft stor personalomsättning. Under senare delen av 2018 har personalomsättningen minskat och organisationen är nu
fullt bemannad, förutom mark- och exploateringschefen som rekryterats och börjar sin
anställning till våren 2019.
Medelåldern inom förvaltningarna är hög och inom de närmaste åren kommer flera medarbetare
att gå i pension. För att upprätthålla och bredda kompetensen finns det behov av en strategisk
planering för hur tjänsterna ska tillsättas och med vilken kompetens.
Sjukskrivningarna har mellan åren minskat, totalt och för kvinnor. Ett ökat fokus på
arbetsmiljön med bland annat hälsoinspiratörer och arbetsglädjegrupp, som motivatörer, har
bidragit till att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå. De korta sjukskrivningarna har ökat, samtidigt
som de längre sjukskrivningarna har minskat, vilket påverkar kostnaderna negativt. Ökning av
de korta sjukskrivningarna förklaras till största del med influensa under tidig vår och vinter.
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4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2018
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförv

Avvikelse

-5 946

-6 426

480

-100 881

-102 070

1 189

-69 746

-71 318

1 572

3 137

-3 518

6 655

-2 727

-6 000

3 273

-13 419

-27 300

13 881

-189 582

-216 632

27 050

Samhällsbyggnadsförv
Kommunchef
KS medel till förfogande
Välfärdsfonden
Totalt

Budget per 31/12 2018

Kommentar till driftredovisning

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 27 mnkr för helåret 2018.
Den största delen av överskottet hänförs till välfärdsfonden och KS medel till förfogande som
inte användes fullt ut, för att säkerställa kommunens totala resultat, då flera nämnder
prognostiserat underskott under året.
Den positiva avvikelsen för kommunchefen är en följd av segregationsmedel. Statsbidraget
tillfördes under årets senare del. Det har inte fördelats ut på nämnder då aktiviteter inte haft
möjlighet att ge effekt.
Kommunledningsförvaltningens positiva avvikelse mot budget förklaras av vakanser under
första delen av året samt en positiv avvikelse mot budget för kommunens centrala kostnader för
fastigheter och lokaler. Negativa avvikelser uppstod som en följd av ökade leasingkostnader för
IT-hårdvara och införandet av det nya ekonomisystemet.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fanns det, under del av år, vakanta tjänster för
bygglovshandläggare samt miljöinspektörer. Under del av året så var också mark och
exploateringschef samt näringslivschef vakanta. Uppdragen inom dessa områden har hanterats
genom konsulter och omfördelningar inom förvaltningen.
Kollektivtrafiken har utvecklats positiv, vilket resulterat i en återbäring om ca 600 tkr. Antalet
färdigställda planer har var varit något högre än beräknat, vilket har påverkat resultatet positivt.

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

Budget per 31/12 2018

Avvikelse

Kommunledningsförv

-24 872

-45 483

20 611

Samhällsbyggnadsförv

-25 922

-28 830

2 908

Exploateringar

-58 099

-119 312

61 213

-108 893

-193 625

84 732

Totalt
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Kommentar till investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har under 2018 använt 24,9 mnkr av sitt investeringsutrymme av
budgeterade 45,5 mnkr (inklusive ombudgeteringar). Det är framförallt investeringsmedel för
fiberutbyggnaden som inte använts, då totalen 50 mnkr är jämnt fördelade över fem år och de
samlade kostnaderna kan ses först under 2019. Överskottet föreslås att överföras till 2019 som är
det sista året för investeringen i fiber.
Under året har ny hemsida lanserats och nytt ekonomisystem implementerats. Arbetet med
ekonomisystemet fortsätter under 2019.
Kostnaderna för utveckling av Stadsparken blev högre än planerat. De ökade kostnaderna täcks
med ökade hyresintäkter för de delar som påverkats av serveringen. I övrigt har de investeringar
som beslutats om på kommunens egna fastigheter inte helt kunnat genomföras under året och
det finns behov av att föra över delar av investeringsutrymmet till 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsutrymme för 2018 har 25,9 mnkr av 28,8 mnkr
använts. Hela investeringsutrymmet kommer användas. Avvikelsen beror bland annat på projekt
som inte hunnit påbörjas inom utsatt tid på grund av bland annat sent inkomna anbud. Tidplanen
för genomförandet av anläggningsprojekt genomförs under den senare delen av året, då
projektering och upphandling görs i början av året.
Större avvikelser mot årets budget: Nya stråket som löper över lång tid. Projektering och
upphandling samt planering av uppstart av vissa etapper har gjort att projektet visar ett negativt
utfall 2018. Projektet beräknas rymmas inom budget, under förutsättning att de bidrag som sökts
faller ut. Ytterligare ett projekt som löper över 2018-2019 är lekområdet vid Sveaparken med
ökade kostnader på grund av upphandling, lekmaterial. Kostnaderna har hanterats inom
befintligt utrymme.
Projektet LIFE IPE SE 015 Rich Water: Under året har upphandlingen behövt göras om två
gånger och beräknas vara klar under första delen av 2019. Orsaker till omtaget var för höga
anbud samt få aktörer på marknaden.
Exploateringar
Kommunens exploateringar syftar till att främja tillväxt och utveckling, vilket omfattar
kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller
industrier. Markexploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som grönområden,
VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt ska täckas av intäkter i samband
med en försäljning av fastigheter, tomter etc.
Under året har mark för företag och bostadsetablering efterfrågats, vilket vid försäljning har
påverkat nettokostnaden positivt. Behoven av nya markområden för exploatering har i och med
försäljningar ökat.
Pågående projekt som löper över tid är bland annat kvarteret Havsörnen där försäljning skett och
kostnader för infrastruktur kommer under 2019. Planering för infrastrukturarbeten pågår inom
område Lövåsen för att kunna möta de behov som uppstår framöver. Kvarteren Djulö Backar
och Trolldalen pågår och kommer att slutföras under 2019.
I samband med uppstart av nytt affärssystem har samtliga exploateringar setts över och
avslutats, vilket påverkat kommunens resultat positivt.

19

191
Kommunstyrelsen

5 Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Uppdrag
Ökad säkerhet och trygghet

Kommentar
2019-01-25
Säkerhetschefen har tillsammans med kommunens samtliga förvaltningar
analyserat, kartlagt och påbörjat arbetet med ökad säkerhet och trygghet i
kommunen.
Inriktningen är att tillsammans se över styrdokument och policydokument
inom det aktuella området, förstärka bemanningen och strukturen runt dessa
frågor samt att påbörja och planera ett antal aktiviteteter och insatser.
Arbetet leds av säkerhetschefen. Översynen av dokumenten är klar, förstärkt
struktur och bemanning är klar samt aktiviteter påbörjade.
Exempel på påbörjade aktiviteter för att öka tryggheten är fortsatt utveckling
av den sociala insatsgruppen, daglig dialog med bevakningsbolag för att
tidigt uppmärksamma trender i samhället, framtagande av
kommunikationsstrategi gällande trygghetsfrågorna för att för medborgarna
synliggöra det arbete som pågår samt fortsatt arbete med
övervakningskameror.

Verksamhetsutveckling genom
digitalisering och e-tjänster

2019-02-11
Regeringens digitaliseringsråd arbetar vidare med målet att ”Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” och ser att
Sverige måste öka takten på digitaliseringen. Målsättningen ”Digitalt först” är
ett genomgripande skifte i synen på information och informationsutbyte hos
svenska myndigheter i statlig och kommunal sektor.
Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har
förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av
kommunen med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt när det
behövs.”
Under året har vi arbetat med att utveckla flera e-tjänster i vår portal, i början
på 2018 hade vi 50 stycken publicerade e-tjänster och vid årets slut hade vi
72 stycken e-tjänster i vår portal.
Kring digitalisering, där e-tjänster är en del, har arbete på förvaltningarna löpt
på och ett flertal digitaliseringar har genomförts. Värt att nämna är; Nyckel-fri
hemtjänst, Digital körjournal, Skolval, Mer-öppet på Ängeln, Ansökan om
föreningsbidrag, Digital publicering av matsedel och Nytt
biblioteksdatasystem som ett axplock av cirka 30 digitaliseringsinitiativ.
Vi arbetar med ett digitaliseringsforum där representanter för alla
förvaltningar deltar. Syftet är att finna gemensamma digitaliseringslösningar
samt inspirera varandra genom att dela förvaltningarnas digitaliseringsarbete
med varandra.

Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6
procent sjukfrånvaro

2109-02-19
Kommunstyrelsens förvaltningar har en lägre sjukfrånvaro än 6 procent. För
att nå målet för hela kommunen krävs en aktiv och närvarande arbetsgivare.
Flera insatser pågår, bland annat har personalavdelningen ökat
kompetensen kring rehabilitering. Hälsoutvecklare samt fokus på friskvård
ökar förutsättningar att uppfylla målet.

Masterplan för norra stadsdelen

2019-01-25
Arbetet med Masterplan för norra stadsdelen är återrapporterat till
Kommunstyrelsen i december 2018.

Lokalisering av ytterligare
förskoleplatser

2019-01-25
Återrapporterat till Kommunstyrelsen i september 2018

Servicepunkter på landsbygden

2018-09-04
Tre servicepunkter har under för- och sensommaren upprättats. Dessa ligger
i Valla, Björkvik samt Julita.

Strategisk plan för friluftsliv

2018-09-17
Redovisas som särskilt ärende.

Begravningsplats för husdjur

2018-09-17
Redovisas som särskilt ärende.
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Uppdrag

Kommentar

Elbussar i stadstrafiken

2018-09-13
Kollektivtrafikmyndigheten har genomfört en ny upphandling av
kollektivtrafiken. Under augusti 2019 kommer elbussar införas.

Utreda för- och nackdelar med en
samlad gymnasieskola

2018-09-13
Rapporterad till bildningsnämnden under juni och behandlas som särskilt
ärende

Beredskap att tillsätta trygghets/ordningsvakter

2018-09-04
Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter samt att leda en
sådan verksamhet.
Vi har samverkan med tre bevakningsbolag som har kapacitet för detta och
ledning av en sådan verksamhet från kommunens sida är förberedd.

Utreda förutsättningar för att införa ett
förbud mot tiggeri

2019-02-11
Kommunledningsförvaltningen har, i enlighet med särskilt uppdrag i
budgeten, utrett förutsättningar för att införa ett förbud mot tiggeri i
Katrineholms kommun.
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande om motprestation be om ekonomiskt
understöd, inte är straffbart enligt svensk lag. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har tidigare bedömt att möjligheterna för kommuner att,
genom ändring i lokala ordningsföreskrifter, förbjuda tiggeri är begränsad.
Kommunledningsförvaltningen har vid återkopplingen i samband med
delårsbokslutet konstaterat att det råder osäkerhet kring införande av
tiggeriförbud och föreslagit en avvaktning hållning.
I slutet av året har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt kammarrättens
dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i de delar de
avser Vellinge kommuns beslut att anta tillägg i lokala ordningsföreskrifter
om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna
områden. Kommunledningsförvaltningen kommer att på nytt att lyfta frågan
utifrån denna dom.

Utreda förutsättningar för e-arkiv

Utöka markreserven för exploateringar

2019-02-11
Arbetet med digitalt informationsbevarande, E-arkiv, har påbörjats. En
avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera med
start 2021 beslutades av kommunstyrelsen i augusti.
2019-02-14
Intressanta områden ses över.

Plan för byggnation av ytterligare en
gruppbostad

2019-02-14

Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i
försörjningsstödet

2019-02-14

En plan för en ny gruppbostad har tagits fram.
En översyn har genomförts inom socialförvaltningen och ett samarbete pågår
för att öka samarbetet mellan socialförvaltningen och Viadidakt.
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Invånarantalet
ska öka till
minst 34 000
personer vid
mandatperiode
ns slut
KS

Invånarantal

34 371

17 034

17 099

2019-01-14

Ytterligare
förbättrat
företagsklimat
KS, BMN,
VON, KIAB

Företagarnas
sammanfattan
de omdöme
om
kommunens
service

NKI 69

Svenskt
Näringslivs
ranking av
kommunerna

rank 88

Befolkning per 1 november 2018, redovisas
inte könsuppdelad. Sedan årsskiftet har
befolkningen ökat med 238 personer.

2018-09-25
Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s
servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för
samtliga kommuner som deltagit i
undersökningen var NKI 71.
2019-01-21
Utfallet avser Svenskt Näringslivs ranking av
lokalt företagsklimat 2018.

Kundnöjdhet
avseende
kommunens
service och
bemötande vid
bygg-, trafikoch
miljöärenden

5,4

Kundnöjdhet
avseende
lokaler som
KIAB
tillhandahåller

NKI 81

2018-09-13
Resultatet avser januari till juni 2018.
Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.

2017-02-23
Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.

Antal lokala
livsmedelslever
antörer via
kommunens
interna
omlastningsce
ntral

8

Ökad
branschbredd i
det lokala
näringslivet
KS

Andel av totala
antalet
branscher i
Sverige som
finns
representerade
i Katrineholms
näringsliv

45 %

Växande
handel och
besöksnäring
KS, KULN,
STN

Försäljningsind
ex för
dagligvaruhand
eln

100

Försäljningsind
ex för
sällanköpsvaru
handeln

72

Detaljhandelns
totala
omsättning

1 937 mnkr

2019-01-23
Utfall per december 2018.

2018-09-14
Andel av totala antalet branscher i Sverige som
finns representerade i Katrineholms näringsliv
uppgår till 45 procent.

2018-09-14
Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning
dividerad med försäljningsunderlag.
2018-09-14
Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning
dividerad med försäljningsunderlag.
2018-09-14
Utfallet avser 2017.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer
Sysselsättning
inom handeln

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

854

Kommentar
2019-01-30
Utfallet avser 2017.

Fler nystartade
företag
KS

Omsättningen
inom
besöksnäringe
n

762 mnkr

Sysselsättning
en inom
besöksnäringe
n

501

Antal nya
företag

2017-09-19
Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr
föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns
utredningsinstitut.
2018-01-28
Utfallet avser 2016 och har ökat från 498
personer föregående år. Utfallet är hämtat från
Handelns utredningsinstitut.

144 st

2019-02-07
Utfallet avser hela 2018.

Antal nya
företag per
1000 invånare

4,8

Andel nya
företag som
finns kvar efter
tre år

81 %

Fler ungdomar
ska starta UFföretag
KS, BIN

Antal elever
som driver UFföretag

121

Tillgången till
fiberbaserat
bredband ska
öka
KS

Andel invånare
med tillgång till
fiberbaserat
bredband, i
tätort resp.
landsbygd

70 %

Andel invånare
med tillgång till
100 Mbit/s
bredband, i
tätort resp.
landsbygd

74 %

2019-01-30
Utfallet avser 2018, helårsprognos baserat på
antal nya företag under första halvåret.
2019-02-11
Utfallet avser 2018.
57

64

2019-01-21
Utfallet avser höstterminen 2018. Fördelningen
mellan kommunens gymnasieskolor: Linden
79, KTC 24, Duveholm 18.
2018-09-12
Utfallet avser 2017. 79 % tätbebyggt område,
18 % glesbebyggt område, baserat på PTS
statistik 1 oktober 2017.
2018-09-12
Utfallet avser 2017. 82 % tätbebyggt område,
18 % glesbebyggt område, baserat på PTS
statistik 1 oktober 2017.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Ökat
bostadsbyggan
de
KS, BMN,
VON, KFAB

Antal
färdigställda
lägenheter i
nybyggda
småhus

2

Antal
färdigställda
lägenheter i
nybyggda
flerbostadshus

74

Kommunens
försäljning av
tomter för
småhus och

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2019-01-21
Utfallet avser kvartal 1-3 2018.

2019-01-21
Utfallet avser kvartal 1-3 2018.

20 st

2019-01-21
Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

flerbostadshus
Handläggnings
tid för bygglov

29 dagar

2019-01-28
Under andra halvåret 2018 har 111 bygglov
beviljats. Alla ärenden har kortare
handläggningstid än 10 veckor. Den
genomsnittliga handläggningstiden är 12 dagar
för enkla ärenden och 29 dagar för normala
ärenden.

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

Redovisning av
tillgänglighetsf
örbättrande
åtgärder i
kommunala
lokaler

Fortsatt bra
kommunikation
er
KS, VON

Invånarnas
bedömning av
kommunikation
erna

61

Antal resande
med
stadstrafiken
(buss)

237 976

Antal resande
med
landsbygdstrafi
ken (buss)

433 813

Antal tågstopp
i rusningstid
vid
Katrineholm
Central
(vardagar
kl. 06-09 samt
16-19 under
normal
säsong)

34

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

56

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

52

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

2019-01-30
God tillgänglighet utgör en viktig del i det
pågående planeringsarbetet inför byggandet av
två nya skolor och ett nytt äldreboende.

62

60

2019-01-18
Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 60.
2019-02-06
Utfallet avser januari till och med december
2018.
2019-02-06
Utfallet avser januari till och med december
2018.
2019-01-30
Utfallet avser vecka 40 år 2018.

57

55

2019-01-18
Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 55.

53

51

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

24

196
Kommunstyrelsen

6.3 Utbildning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Den digitala
delaktigheten
ska öka i alla
åldrar
KS, BIN,
KULN, VIAN,
VON

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att nyttja
e-tjänster inom
kommun och
landsting

73 %

79 %

68 %

2019-01-18

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att utföra
bankärenden

88 %

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att söka
information

84 %

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att delta i
samhällsdebatt
en

54 %

Andel invånare
som upplever
sig vara digitalt
delaktig när det
gäller att vara
aktiv på sociala
medier

62 %

Andel anställda
i Katrineholms
kommun som
känner sig
digitalt
delaktiga och
kan använda
de digitalta
verktyg och
system som
behövs i
arbetet

73 %

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

90 %

85 %

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

85 %

82 %

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

55 %

54 %

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

68 %

56 %

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

74 %

74 %

2018-01-28
Utfallet avser medarbetarundersökningen
2017, andel av samtliga medarbetare i
Katrineholms kommun som svarade att det
stämmer ganska eller mycket bra.

6.4 Omsorg och trygghet
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

Invånarnas
bedömning av
tryggheten i
kommunen

60 %

47 %

76 %

2018-09-17

Andel av till
kommunen

75 %

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.
2019-02-11
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

inkommande
uppdrag
avseende
klottersanering
som slutförs
inom 24
timmar

Kommentar

12 av 16 klotterärenden har sanerats inom 24
timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid
möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.

Antal anmälda
våldsbrott i
kommunen
(per 100 000
invånare)

1 523

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

51

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

99 %

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

6 532

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

42 %

2018-09-17
Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott
har minskat jämfört med föregående år.
Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162
anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
2019-01-30
Utfallet avser 2018. Totalt har antalet ökat
något jämfört med föregående år. Antal
omkomna var 3 personer, antal transporterade
med ambulans 40 personer och antal
omhändertagna på plats 8 personer.
2019-01-30
Utfallet avser 2018. Målsatt tid definieras i
förmågekarta i Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja
2016-2019. Vid en av totalt 105
räddningsinsatser 2018 var framkomsttiden
längre än förmågekartans målnivå.
2019-01-30
Utfallet avser 2018. Totalt har fler utbildats än
föregående år. Även antalet utbildade
skolelever har ökat.

2019-01-30
Utfallet avser 2018. För att utvärdera det
förebyggande arbetet för VSR statistik över om
enskilda har påbörjat en skadebegränsande
insats när räddningsstyrkan anländer till
olycksplatsen.

6.5 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

Andel invånare
som använder
tobak

9%

9%

9%

2018-02-09

Andel invånare
med skadliga
alkoholvanor

13 %

Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen.
Andelen dagligrökare har minskat jämfört med
2012. Sörmland: kvinnor 9 %, män 9 %, totalt 9
%.
11 %

16 %

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

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
10 %, män 14 %, totalt 12 %.

Andel invånare
med goda
kostvanor

8%

Andel invånare
som är fysiskt
aktiva

36 %

10 %

6%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och
grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något
för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland:
kvinnor 8 %, män 5 %, totalt 6 %.

38 %

35 %

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

6.6 Hållbar miljö
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Andel miljöbilar
av totalt antal
bilar i
kommunkoncer
nen

52 %

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

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
lägenhetsbestå
nd sedan 2008

16,5%

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
verksamhetslo
kaler sedan
2008

13,9%

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

Andel sjöar
med god
ekologisk
status

16 %

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

Areal reservat
och
biotopskydd

Utfall
kvinnor

Utfall män

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

2018-09-14
Utfallet avser procentuell minskning av
energianvändning för el och värme i KFAB:s
lägenhetsbestånd 2016 jämfört med basåret
2008. Målet är att energianvändningen ska
minska med 20 procent till 2020.
2017-09-18
Utfallet avser procentuell minskning av
energianvändning för el och värme i KFAB:s
verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret
2008. Målet är att energianvändningen ska
minska med 20 procent till 2020.
2018-09-14
Utfallet avser provtagningen 2015. Ny
protagning har påbörjats under sommaren
2018.

802ha

2018-09-14
Utfall per 31 december 2017.
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6.7 Ekonomi och organisation
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Resultat i
förhållande till
skatteintäkter
och utjämning

0,2 %

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

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

Nej

Avskrivningar
ska under
planperioden
inte ta mer än
tre procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar i
förhållande till
nettodriftbudge
t

2,6 %

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

Kundnöjdhet
avseende
KFAB:s
verksamhetslo
kaler

NKI 65

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

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

93 %

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

59 %

Gott
bemötande via
telefon, andel
av maxpoäng

92 %

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett
invånarperspek
tiv

81 %

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

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2019-02-19
Redovisas i kommunens årsredovisning

2019-02-19
Redovisas i kommunens årsredovisning

2019-02-19
Redovisas i kommunens årsredovisning

2019-01-28
Utfallet avser NKI enligt mätning 2018.

2019-01-28
Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86 %. I
Katrineholm var andelen som fick svar inom en
arbetsdag 87 %, medelvärde KKiK 80 %.
2019-01-28
Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53 %.

2019-01-28
Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85 %.
2018-01-28
Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 79 %.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

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

79 %

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

Resultat i
undersökninge
n kring hållbart
medarbetareng
agemang

80 %

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

Andel
påbörjade
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts

2019-02-01

Andel
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts med
eftersökt
kompetens
enligt
rekryteringskra
vprofilen

2019-02-01

Andel anställda
med heltid

Utfall
kvinnor

Utfall män

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

80 %

79 %

2018-01-23
Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
HME-index består av tre delindex. Jämfört med
2015 har ledarskapsindex ökat från 75 till 78,
motivationsindex från 79 till 82 och
styrningsindex från 78 till 80 för kommunen
som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78
till 80. HME-index har ökat för både kvinnor och
män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens var
74 %. Katrineholms resultat är något högre än
genomsnittet för samtliga kommuner som
genomförde HME-undersökningen 2017.

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

Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

78 %

75 %

88 %

2019-01-28
Utfallet visar andel månadsanställda som
arbetade heltid per 30 november 2018 för
kommunen som helhet. Andelen
månadsanställda som har en heltidsanställning
men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt
16 %, för kvinnor 19 % och för män 6 %.

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

Andel
sjukfrånvarotim
mar av
ordinarie
arbetstid, totalt

7,6 %

Del av
sjukfrånvaro
som är längre
än 59 dagar

43,9%

8%

6%

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

45,8%

33,9%

2019-02-01
Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
bland anställda i kommunen som helhet under
perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30.
Jämfört med föregående år har andelen
minskat för både kvinnor och män.
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-19

KS/2018:391 - 000

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2018 och
lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och att säkerställa
kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser
åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i
kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande
följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen
rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de
uppgifter som dokumenteras i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar.
Internkontrollrapporten visar dock på ett antal brister. Det är viktigt att dessa åtgärdas
och följs upp i enlighet med det sätt som anges i rapporten.
Det kan även konstateras att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt
behöver utvecklas. Uppföljningen av 2018 års interna kontroll pekar också på behovet
av att utveckla roller och ansvar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
ansvarsområde. Detta kommer att tas hänsyn till under arbetet med att ta fram en
internkontrollplan för 2019-2020.
Ärendets handlingar


Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2018

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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1 Sammanfattning
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och effektivitet i
verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa
kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp kontrollsystem inom sitt
ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet
under 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som dokumenterats i
planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar. Internkontrollrapporten
visar dock på ett antal brister. Det är viktigt att dessa åtgärdas och följs upp i enlighet med det sätt som
anges i rapporten.
Det kan även konstateras att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt behöver utvecklas.
Uppföljningen av 2018 års interna kontroll pekar också på behovet av att utveckla roller och ansvar för
den interna kontrollen inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Detta kommer att tas hänsyn till under
arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 2019-2020.

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

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

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












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

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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3 Riskvärdering
Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i
internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.
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

5
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4 Bilaga: Internkontrollrapport
Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

Rätt lön

Rätt lön utbetalas till
rätt person med rätt
belopp

Löneassistent

Datum för kontroll:

Köpa in eLearning och
implementera det.

2019-02-20
Resultat:
Inga avvikelser
upptäcktes.
10 % av samtliga
nyanställdas löner
kontrolleras,
anställningsavtal
mot inrapporterad
summa i
lönesystemet.

Kommentar

Utbildning för
medarbetare
Införa fler
kontroller i
lönesystemet och
manuella för
löneadministratörer.
Föregås av
undersökning,
dokumentation - vad
har vi idag. Samt
utföra kontroller
kontinuerligt.
Kostnadskontroll.

Avstämning mot
antal extra
utbetalningar

Lönesamordnar
e

Datum för kontroll:
2019-02-15
Resultat:
Katrineholm 17 st
Gnesta 6 st.

Avstämning mot
antal utanordningar

Lönesamordnar
e

Datum för kontroll:
2019-02-15
Resultat:
Katrineholm 2 st
utanordningar.
Gnesta 0 st.

Avslutade
anställningar

Att lön ej utbetalas
när anställd slutat

Löneassistent

Samordning vid
extra utbetalningar.
Samtliga extra
utbetalningar ska gå
via samordnare eller
lönechef.

Samtliga
utanordningar
godkänns efter dialog
mellan chef och
lönechef.

Datum för kontroll:
2019-02-20
Resultat:
1 st avviklser
upptäcktes. För
mycket lön utbetalt
pga. sent
inkommet
underlag.
Återbetalning=OK.
Stickprov på 10%
av de anställda
som avslutat sin
anställning år
2018. Kontroll mot
att lön ej utbetalats
efter avlutsdatum.

Arbetsmiljö

Aktuell
handlingsplan finns

Arbetsmiljökons
ult arbetsmiljö

Datum för kontroll:
Resultat:

Utbildning
arbetsmiljö
Utbildning
arbetsmiljö till
samtliga chefer

Jämställdhet

Aktuell plan finns

Arbetsmiljökons

Datum för kontroll:

Revidering av
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

ult jämställdhet

Resultat:

plan 2019

Kommentar

Bör ses över under
kommande år.
Korrekta uppgifter i
WinLas, systemstöd

Att korrekta
uppgifter finns i
WinLas

Förhandlare
WinLas

Datum för kontroll:

Handlingsplan
rehabilitering

Aktuell
handlingsplan finns

Arbetsmiljökons
ult rehabilitering

Datum för kontroll:

Resultat:

Resultat:

Kontinuerlig
utbildning i WinLas

Kontinuerliga
utbildningar har och
ska erbjudas i
systemet Adato.
Kartläggning
tillsammans med
varje chef
Kartläggning
Utbildning i
rehabiliteringsproces
s samt
verksamhetssystem
Adato.

Informationssäkerhe
tspolicy

Dokument är
aktuella och
tillgängliga

ITsäkerhetssamo
rdnare

Datum för kontroll:
Resultat:

Kontrollerat
innehåll i policy, den
är korrekt och finns
tillgänglig på
hemsida och
Communis
En större
genomlysning av
policyn skall
genomföras under
2019

Dokument efterlevs

IT-strategi

ITsäkerhetssamo
rdnare

Datum för kontroll:

Dokumentet är
aktuellt och
tillgängligt

IT-chef

Datum för kontroll:

Dokument efterlevs

ITsäkerhetssamo
rdnare

Datum för kontroll:

Datum för kontroll:

Resultat:

Resultat:

Avveckling,
uppgradering,
utökning och
implementering av
IT-system samt
utrustning.
(Delegationsordning
för KS 53/2009)

Inköp kanaliseras
via It-kontoret

IT-chef

Inventariehantering

Rutiner finns
dokumenterat, är
spridd på IT-kontoret
och efterlevs

IT- chef/ITassistent

Resultat:

Resultat:

Datum för kontroll:
Löpande
månadsvis
Resultat:
Inventariet
uppdaterat.

Dokumentet är
korrekt och i en
stickkontroll så
används det för
nyanställda
En genomlysning
och ev. uppdatering
skall genomföras
under 2019
Dokumentets
efterlevnad kommer
att kontrolleras under
2019
Kontrollera
omfattning av
efterlevnad,
indikationerna är att
det inte efterlevs

Inventariehantering
finns och uppdateras
av extern partner.
Det pågår en
undersökning om vi
ska ha ett digitalt
verktyg för denna
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

Kommentar

uppföljning.
Behörighet till
verksamhetssystem

Aktualitet och
behörighet

Systemförvaltar
e

Datum för kontroll:

Kontanthantering

Handkassor kontroll att kvitton
och underlag finns
till utbetalning

Assistent

Datum för kontroll:

Kontantkassor - att
rutiner för
kassahantering följs

Assistent

Investeringar

Att riktlinjerna för
investeringar följs

Resultat:

Resultat: Ansvaret
för de handkassor
som eventuellt
finns kvar ligger
numera på de
förvaltningar och
arbetsställen där
de eventuellt finns,
varför några
kontroller från vår
sida därför inte
genomförds under
året som har gått.
Datum för kontroll:
Resultat:
De kontroller som
har gjorts har till
en rimlig nivå
uppnått godtagbart
resultat, det finns
kvitton i den
absoluta
majoriteten av de
fall som
kontrollerats.
Detsamma gäller
för inköpskorten.
Avtalstroheten är
det dock värre
med, eftersom det
kan konstateras att
det handlas lite
varsom, men
eftersom beloppen
i de allra flesta
förekommande fall
understiger de
belopp som
behövs för att de
ska gälla under
upphandling, så
får vi från
internkontrollen
konstatera att
resultatet för
avtalstrohet ändå
är godtagbar
Systemadminist
ratör

Datum för kontroll
Resultat:

Behörighet i system

Kontroll att personer
som slutar är
avslutade i Agresso
och Proceedo

Kontroll skall
genomföras under
kvartal 2 2019

Redovisningsek
onom

Datum för kontroll
Resultat:

Besök på
samtliga ställen som
hanterar
kontantkassor för
genomgång av rutin
och förvaring.

2019-02-19
Under 2018 har
arbetsuppgiften
med handkassor
flyttats till annan
assistent på
ekonomiavdelninge
n varför besök har
utförts på samtliga
platser där
handkassor finns
och rutiner har
uppdaterats och en
genomgång har
utförts på plats. Vi
bedömer att de
rutiner för
handkassor som
finns är
tillfredsställande

Besök på
samtliga ställen som
hanterar
kontantkassor för
genomgång av rutin
och förvaring.

Se över
riktlinjerna och
uppdatera samt
förbättra tydligheten i
dessa.
Information om
och uppföljning av att
personer som slutar
är avslutade i
systemen

2019-02-21
Nytt affärssystem är
implementerat from
1 januari 2019 och
rutiner för detta
kommer att tas fram
under våren 2019.

8
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Avtalstrohet

Har inköp gjorts hos
rätt leverantör.
Stickprov på
varugrupp

Systemadminist
ratör

Datum för kontroll:

Att kundfaktura
skickas så snart som
möjligt efter utförd
tjänst. Kontroll sker
av ströfakturering

Systemadminist
ratör

Datum för kontroll:

Kontroll att LOU
följs, sker
direktupphandling
vid rätt tillfällen

Upphandlare

Datum för kontroll:

Att godkänt
bokföringsunderlag
finns till
utanordningar

Kundfakturering

Inköp

Verifikationer

Momsregler

Åtgärder
Inköpsrapporter

Resultat:

Resultat:

Kontroll av
upprättad rutin

Kontroll att LOU

Kommentar
2019-02-21
Avtalstrohet under
2018 uppgår till
78 %, samma som
2017. Under 2018
har åtgärder för att
öka avtalstroheten
gjorts bla
upphandling av
system utan tidigare
avtal, konsultavtal
för socionomer har
upphandlats samt
för vikarier i skolan.
Dessa åtgärder har
införts under senare
delen av 2018
varför någon effekt
inte kan ses på
2018 års utfall.
2019-02-21
Rutin som tidigare
beskrivits kvarstår
och även de resultat
som framkommit
under 2018
2019-02-21

Resultat:

följs

Kontinuerlig kontroll
genom uppföljning
av rapport om
avtalstrohet. Den
åtgärd som sker när
avsteg upptäcks är
dels riktade
utbildningsinsatser
dels utredning hur
inköp ska utföras i
fortsättningen inom
aktuellt område,
vilken form av
upphandling ska
ske

Systemadminist
ratör

Datum för kontroll:

Kontroll av
underlag för
utanordningar

2019-02-21

Moms vid billeasing,
kontroll att
momsreglerna följs

Systemadminist
ratör

Datum för kontroll:

Rutin för kontroll
samt rutin för att
säkerställa korrekt
utförande moms
billeasing

2019-02-21

Att återsökning av
moms sker enligt
gällande regler för
särskild
momskompensation

Systemadminist
ratör

Datum för kontroll:

Resultat:

Resultat:

Resultat:

Kontinuerlig kontroll
av underlag för
utanordningar sker
som tidigare
beskrivet.
Härigenom har
också förskingring
upptäckts som har
polisanmälts
Vid månatlig
redovisning av
moms utförs
stickprovskontroller
av moms vid
billeasing.
Kontrollerna har
utfallit väl, inget att
erinra

Ständigt
pågående kontroller
Rutiner
återsökning moms

2019-02-21
Vid uppsättning av

9
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

Kommentar
nytt affärssystem
har särskild
hantering av
återsökning moms
tagits fram, detta för
att säkerställa att
återsökningen
utförs. Dock
kommer
ekonomiavdelninge
n fortsatt kontrollera
att återsökning sker
där så är möjligt

Attest

Balanskonton

Attest utanordningar
- attest sker av
behöriga personer.
Två personer i
förening

Kontroll att
balanskonton är
avstämda

Systemadminist
ratör

Redovisningsek
onom

Datum för kontroll:
Resultat:

Datum för kontroll:
Resultat:

Rutiner ses över.
Genomgång med
berörda som betalar
ut utanordningar
samt information till
organisationens
ekonomer för
spridning i
organisationen.

2019-02-21

Rutiner ses över.
Genomgång med
berörda som betalar
ut utanordningar
samt information till
organisationens
ekonomer för
spridning i
organisationen.

2019-02-21

En rutin kring
avstämningar ska
göras och
implementeras bland
organisationens
ekonomer.

2019-02-21

Vid uppsättning av
nytt affärssystem
har särskild
hantering av
återsökning moms
tagits fram, detta för
att säkerställa att
återsökningen
utförs. Dock
kommer
ekonomiavdelninge
n fortsatt kontrollera
att återsökning sker
där så är möjligt
Under 2018 har
fortsatt kontroll av
behöriga attestanter
utförts och då detta
inte har uppfyllts har
utanordningen inte
betalats ut och
skickats tillbaka till
ansvarig förvaltning.
Framtagen rutin har
följts även under
2018 och fungerat
tillfredsställande

En rutin kring
avstämningar ska
göras och
implementeras bland
organisationens
ekonomer.
Placeringar

ID-kort

Exploateringar

Kontroll att
finanspolicyn följs

Verksamhetsle
dare planering
och uppföljning

Datum för kontroll:

Att personal som
slutat inte har korten
kvar, återkallande av
förkomna

Kanslichefen

Datum för kontroll:

Att riktlinjer för
exploateringar följs

Förvaltningseko
nom SBF

Resultat:

Resultat:

Datum för kontroll:
2019-02-04
Resultat: Riktlinjer

Avstämning mot
finansinstitut

Ansvaret för
återlämnande av IDkort ligger hos
innehavaren och
organisationen vid
avslutad anställning.
Informationen om
detta kommer att ses
över.
Uppdatering av
riktlinjer för
exploatering

10
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Kommunstyrelsen
Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

Kommentar

Rutin bör skapas
kring förvaring och
redovisning av avtal.

2019-02-21

Rutin bör skapas
kring förvaring och
redovisning av avtal.

2019-02-21

för exploateringar
finns men bör
uppdateras enligt
utkast till
revisionsrapport
från PWC.
”Granskning av
exploateringsavtal
– underlag och
beslut”.
Entreprenörsavtal

Att riktlinjer för
upphandling följs

Förvaltningseko
nom SBF

Datum för kontroll:
2019-02-04
Resultat:
Telge Inköp är
Katrineholms
kommuns
samarbetspartner
och genomför
kommunöverskrida
nde ramavtal,
egna
ramavtalsupphandl
ingar och
objektsupphandlin
gar.

Kontroll och översyn
av upphandlingar
sker via
Inköpsrapporten.
Översyn sker via
kommunens
Upphandlingskoordi
nator, SBF och
Telge inköp.

Översyn vad
gäller upphandlingar

En särskild
Inköpsrapport för
SBF tas fram varje
kvartal via Telge
Inköp. SBF följer
kommunens
inköpspolicy
”Inriktning för
inköp i
Katrineholms
kommun” (KF
2017-05-15, § 96).
Avrop eller
direktupphandling
enligt mall sker via
SBF:s
projektledare.
Arrendeavtal

Att fakturor skickas i
tid

Förvaltningseko
nom SBF

Datum för kontroll:

Inga

2019-02-04
Resultat: Efter
kontroll av tre
slumpmässigt
utvalda fakturor
konstateras att
dessa har skickas i
tid.

E-post

Rutiner för
registrering av
allmän handling och
frånvarohantering

Kanslichef

Datum för kontroll:
Resultat:

Allmänna
handlingar
registreras samma
eller nästa dag som
den inkommer till
myndighetsbrevlådor.
Visst dröjsmål kan
ske med handling av
ringa betydelse om
det senare bedöms
att den bör
registreras. Löpande
utbildning och

2019-02-21
Bedömningen görs att
rutiner finns och att de
följs. Föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Kontrollresultat

Åtgärder

Kommentar

information krävs.
Driftsbidrag till
enskilda vägar

Att gällande rutiner
följs

Förvaltningseko
nom
SBF

Datum för kontroll:

Inga

2019-02-04
Resultat:
Efter kontroll och
genomgång av
gällande rutin för
vägbidrag kan
konstateras att
rutiner enligt
”Normer för
kommunala bidrag
till enskilda vägar
inom Katrineholms
kommun”,
Katrineholms
kommuns
författningssamling
(KFS nr 3.02)” följs

Bydgepeng

Att beviljad
bygdepeng betalas
ut

Förvaltningseko
nom SBF

Datum för kontroll:
2019-02-04
Resultat:

Inga

Utgår. Hanteras
via "Näringsliv"
inom KLF.
Enkät om upplevd
service till bygg,
miljö och
trafikkunder

Enkät om upplevd
service till bygg,
miljö och
trafikkunder

Administratör

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Att gällande rutiner
följs

Förvaltningseko
nom SBF

Datum för kontroll:
2019-02-04
Resultat:

Inga

Enkäten utgår pga
låg svarsfrekvens.
Datum för kontroll:
2019-02-04

Inga

Resultat:
Efter kontroll och
genomgång av
gällande rutin:
”Parkeringstillstån
d för
rörelsehindrade”
kan konstateras att
rutinerna följs.
Transportstyrelsen
s råd och riktlinjer
utgör grund för
kommunens
rutiner.
Investeringar

Att riktlinjer för
investeringar följs

Förvaltningseko
nom SBF

Datum för kontroll:
2019-02-04

Inga

Resultat:
Efter kontroll av
slumpmässigt
utvald investering
och genomgång
av gällande
riktlinjer för
investeringar kan
konstateras att
dessa följs.
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-02-19

KS/2019:77 - 023

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förordnande av kommundirektör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förordna Sari Eriksson som kommundirektör från och
med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2024.
Sammanfattning av ärendet
Sari Eriksson förordnades som kommunchef, från och med 1 november 2014. Under
2018 ändrades benämningen av funktionen till kommundirektör. Förordnandet gäller
till och med 1 november 2019. Bilagan Anställningsvillkor för förvaltningschefer, KS
40/2008, reglerar anställningsvillkor som skiljer sig från HÖK.
Kommundirektörens uppdrag har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsen beslut, kommunstyrelsens plan med budget samt
delegationsordningen. Särskilda instruktioner, Kommundirektörens instruktioner (KS
2018-04-25 § 62), förtydligar uppdraget och arbetsuppgifter.
Sari Eriksson har varit anställd i Katrineholms kommun i 9 år och innan förordnandet
som kommundirektör haft förordnanden som t.f kommunchef, förvaltningschef och
ekonomichef. Hon har på ett mycket bra sätt genomfört sitt uppdrag och är en
uppskattad ledare.
Ärendet samverkas på central samverkan, Cesam, den 25 februari 2019.
Anställningsvillkor beslutas på delegation.
Ärendets handlingar



Kommundirektörens instruktioner
Anställningsvillkor för förvaltningschefer

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören, akten

KOMMUNSTYRELSEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Instruktion för
kommundirektören
Anvisningsdokument

Antagen av kommunstyrelsen 2018-04-25, § 62
Giltighetstid 2018-06-01 och tillsvidare
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INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖREN
Styrdokument- Anvisningsdokument
Datum

2018-04-17

Beslutshistorik
Gäller från den 1 juni 2018
Antagen av kommunstyrelsen 2018-04-25, § 62

Förvaltarskap1
-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Dialog mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
När: Vid behov.

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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INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖREN
Styrdokument- Anvisningsdokument
Datum

2018-04-17

Instruktion för kommundirektören
1. Kommundirektörens uppdrag
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschef och
därmed förvaltningschefernas och kommunledningsförvaltningens
avdelningschefers chef. Vid kris är kommundirektören krisledningschef.
Kommundirektören ansvarar för samordning, ledning och fördelning av
förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer nämnda chefer i deras specifika
uppdrag.
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till
kommunstyrelsens och verkställa dess beslut. I beredningen av ärenden är det
kommundirektörens ansvar att tillse att beslutsunderlagen är väl underbyggda
samt allsidigt belysta.
Kommundirektören ska verka för att skapa en helhetssyn inom
kommunkoncernen och driva och leda de kommunövergripande och
koncerngemensamma strategiska frågorna.
Kommundirektören ansvarar för den samlade verkställighetsorganisationen så
att samarbete ökar mellan olika kommunala instanser, för att personal och
ekonomiska resurser används på bästa sätt.
Kommundirektören ansvarar även för att verkställa en effektiv och tydlig
ledningsorganisation. Uppdraget innebär också att utveckla och effektivisera
kommunen som organisation genom att svara för att principer för styrning,
ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används.
2. Externa kontakter och massmedia
Kommundirektören biträder kommunstyrelsens ordförande avseende extern
representation för kommunen.
Kommundirektören är ytterst ansvarig för förvaltningarnas kontakt med
massmedia och utifrån det avgör kommundirektören hur mediakontakter ska
hanteras. Kommundirektören har vidare ansvaret för att hela
kommunorganisationen strävar efter bra relationer med massmedia.
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INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖREN
Styrdokument- Anvisningsdokument
Datum

2018-04-17

3. Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommunfullmäktige
Kommundirektören närvarar vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen och dess organ
Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar.
Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i arbetet med den samlade
uppsiktsplikt som beskrivs i kommunallagen och ska ta de initiativ som behövs
med anledning av uppsiktsplikten.
Kommundirektören deltar i kommunstyrelsens sammanträden.
4. Arbetsuppgifter gentemot förvaltningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören är som högsta tjänsteman chef över kommunstyrelsens
förvaltning. Kommundirektören ansvarar för organisationsförändringar inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Kommundirektörens arbetsledande roll
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, samt övrig personal som är
direkt underställd kommundirektören.
Kommundirektören ska verka för att förvaltningschefer och avdelningschefer
vid kommunledningsförvaltningen, alltid beaktar kommunövergripande frågor
och arbetar utifrån ett koncernperspektiv.
För samordning och stöd i koncernövergripande ledningsfrågor har
kommundirektören en ledningsgrupp.
Vid eventuell oenighet i frågor av verkställighetskaraktär mellan olika
förvaltningar ska kommundirektören avgöra frågan. Genom delegation ansvarar
kommundirektören för anställning och avveckling av förvaltningschefer och
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.
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INSTRUKTION FÖR KOMMUNDIREKTÖREN
Styrdokument- Anvisningsdokument
Datum

2018-04-17

Inför anställning eller avveckling av dessa ska kommundirektören samråda med
kommunstyrelsens ordförande och respektive nämnds ordförande.
5. Arbetsuppgifter gentemot kommunens bolag och Västra
Sörmlands räddningstjänst
Kommundirektören är ansvarig för att samordning sker, dels mellan
bolagscheferna och förbundschefen, dels mellan dessa och förvaltningscheferna
samt kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.
Kommundirektören ska bistå styrelsen i tillsättningen av VD i bolag där
kommunen har ett majoritetsinflytande.
6. Övrigt
De befogenheter som delegerats av kommunstyrelsen till kommundirektören,
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.
Närvaro-, yttranderätt etcetera regleras särskilt i kommunfullmäktiges
arbetsordning, det allmänna nämndreglementet samt i kommunstyrelsens och
respektive nämnds reglementen.
_____________________

Kornrnunstyrelsens handling nr 40/2008
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Antällningsvilkor för fórvaltningschefer
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-II Katreholms kommun .'1
Oatm

KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN

Vêr beecln

2008-04-23
Vêr had_an

Ett dalum

Er beleclnA

Mattias Jansson

Kommunstyrelsen

Anstillningsvilkor för förvaltningschefer

i samband med att komiunstyrelsens roll som anllningsmyndighet fõr fõrvaltnigsehefema förtdligas oeh att kommunchefsrollen fórändras till att owatta

chefsskap över förvaltnngsehefema behöver anställningsvilkoren fir förvaltnngschefer ses över varór dessa reviderade riktinjer tagits fr.

Anslällningsform )
Antälnngsfonnen för förvaltngsehefer är tiiršvidareanst1ng, i nonnalfallet som
tjänstman, med ett fórordnande på viss tid som firvaltngschef fir en viss
fórvaltnng, inom raen. fór det befintliga antälngsavtet. Förordndet sker
genom en för närarande placerig.

Förvaltnngschefen ska arbeta för hela kommunensbäs, och har ett speeifikt

verksametsuppdrag från sin nämd.

Fõrordnandetid
Förordnandet sker inom antälningsavtlets ram. En lämplig fòrordnandetid är på

meUan tr oeh sex år. I god tid, i normalfallet ett år, fõre fõrordnandetidens utgång
ska kommunehef intiera frågan om hur den fortsatt anstägen ska utformas.

Avslutning
Förordnandet kan bry i fórtid med sex månaders varsel från endera par. Varseltiden kan vara korte då parema är överens om det. Då arbetsgivaren tar initiativ till
avslut in ffrordnandet gått ut skall godtagbara skil finnas enligt de krv som sOOls

pi chefer i Katrineholms koriun. MBL-fórhandling fòregår ett sådat beslut från
arbetsgivaren.

Vid ett avslut kan tre möjliga vägar prövas;

i) Grudanstälning
Förvaltngsehefen har rätt att i samband moo övergång fr fòrvaltngschefsuppgifter till andra arbetsuppgifter "inom komiunen få en anställnng som qänsteman,
i fórsta hand inom KS ansvarsoinåde. Altemativt kan en anan till organsationen

oeh kompetensen passande roll bli akell. Lönegaranti är 80 procent av lönen vid
avslutet ffr fórvaltnigschefsförordnandet. I rollen sam tjänsteman eller dylik ska

AiUnigivil1k Fe

KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN

BesCksadress: DjulCgatan 41

Postadress: 641 80 KATRINEHOLM
ww.kalrlneholm.se

Telefon: 015057000
Telefax: 015()570 25
kommunfedningsfoivaiiningen~katrinehoim.se

Postgiro
Bankgiro
Org.nummer

30941-9
392.2630
212000-0340
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Datum

VAr baacing

2008-04-23

fõrvaltnngschefen lönesatts på sama sätt sam yrkesgrppen i övrigt. Den

mottgande förvaltnngen ska kompenseras fõr eventuella merkostnder.
2) Särskild avtspenion
Från 62 år ålder kan också särskild avtspension vara en möjlighet beroende på hur

långantällnngstid som fulgjorts. Bakgrden är att under 80-talet antäldes vissa
av komiunens chefer på s.k. visstidsförordnande. Oet innebar att anstälningama var
på viss tid oeh kude avsluta eftr sex eller tolv år. Anstälningama var o~kså knutna
til pensionsrätt. För att bli erbjuden mõjlighet till pension vid 62 års ålder ska den

totala anställnigstiden omfatt tolv år varav minst sex år fullgjorts som tOrvaltnngschef eUer motsvarande. Pensionsnvån faststäls enli~ gällande regler för särskild
avtspension (SAP) med tre samordngsfria basbelopp.

3) A vt om avslutad antälng
Om intiativet till avslut av tOrordnade, eller nekande til fòrlängnng kommer från
arbetsgivarens sida så kan överenskommelse träfas om att förvaltngsehefen sluta
och fä den då gällande måndslönen fõr i 8 månader utbetald. En anan lösning med
motsvarande kostnad ka prövas. Grdrege1näratt samordning ska ske med andra

eventuella inkomster under perioden.

Finansiering
Förvaltngschefens kostder budgeteras hos respektive nämd och intemöverfrs

til KS, med i normfallet lön (ink personalomkostnader) plus overheadkostader
om 20 pro

cent.

För att säkerstäla en god hantering ur ekonomiska aspekter vid avslut så ska
merkòstnader för fòrvaltngschefers avslutande budgeteras under kommungemensama kostnader. Kostnader som ar möjliga att förutsga ska budgeteras
årligen. För andra fall budgeteras tre årslöner per budgetå. Suman överfòrs inte

mellan budgeten.

Avvikelser
A vvkelse ftn dessa bestämelser besluta av personalutskottet

Övrigt
Dessa bestäielser ersätter besluten om Anstälningsformer för tOrvaltngschefer
KS 2004-05-26 § 143 (kompletterat med personalutskottets (PU) beslut 2004-12-08 §
31) samt övrga beslut som kan ha föranlett praxis mom området.

Referenser
Anställngsfonner fõr förvaltngschefer KS 2004-05-26 § i 43 (kompletterat med

PU's beslut2004-12-08 § 31)

Riktlinjer i samband med tidsbegränsat fòrordnande som ehefKS 2005-10-26 § 249

Aiilllnin...lIknr Fe:
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-02-19

KS/2019:81 - 001

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och
säkerhetsarbete (tidigare BROSK)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Benämningen på brotts- och skadeförebyggande rådet ändras till rådet för trygghet
och säkerhet. Rådets syfte är att på strategisk nivå samordna, genom samverkan,
för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunen.
2. Rådet har följande sammansättning:
 Ordförande
 Säkerhetschef i Katrineholms kommun
 Kommundirektör
 Sekreterare från kommunledningsförvaltningen
 Förvaltningschef socialförvaltningen
 Förvaltningschef bildningsförvaltningen
 Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
 Förvaltningschef kulturförvaltningen
 Lokalpolisområdeschef
 Förbundschef för VSR
 Representant Katrineholms Fastighets AB (KFAAB)
3. I övrigt ska rådet arbeta i enlighet med nedanstående beskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansorganet för Katrineholms kommuns brotts- och skadeförebyggande arbete,
Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK), är numera organisatoriskt placerat
under kommunstyrelsen. Syftet med samverkanorganet är att på strategisk nivå
samordna genom samverkan för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och
vistas i kommunen.
Rådet ska, med utgångspunkt i aktuell problembild och prioritering av åtgärder,
initiera, stödja och följa upp det brotts- och skadeförebyggande arbetet. Jämställdhetsfolkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.
Genomförandet av aktiviteter ska ske inom respektive organisations verksamhet.
I juni 2015, § 128, beslutade kommunstyrelsen också att ett lokalt krishanteringsråd
skulle bildas inom BROSK, i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH). Arbetet i krishanteringsrådet syftar till att förbereda och underlätta för
samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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Vår beteckning

2019-02-19

KS/2019:81 - 001

Då arbetsformer, sammansättning och också placering av BROSK inte setts över sedan
år 2009, finns det i samband med den nya mandatperioden behov av att göra detta.
Ärendebeskrivning
Trygghets- och säkerhetsarbetet i Katrineholms kommun innefattar mer än det brottsoch skadeförebyggande arbetet.
Enligt LEH- händelser ska kommuner inom sitt geografiska område i fråga om
extraordinära händelser i fredstid verka för att
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas."
Kommuner har således ett samordningsansvar inom sitt geografiska område, vilket
innebär att kommunen ska verka för att samordna alla aktörers insatser i syfte att nå så
stor effektivitet som möjligt med tillgängliga resurser. Detta utgör grunden för det
lokala krishanteringsrådet.
Krishanteringsrådet leds av säkerhetschefen. Medverkande aktörer är polisen,
hemvärnet, landstinget, räddningstjänsten, Vägverket, bostadsbolag, elbolag, samfund,
större företag och frivilligorganisationer.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt
försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd
beredskap och krig i Sverige.
Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan
fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
Förslag framåt
Sammanfattningsvis bör det tidigare samverkansorganet hantera såväl brotts- och
skadeförebyggande arbete, krishanteringsfrågor som civilförsvarsfrågor. Mot bakgrund
av detta bör benämningen på rådet ändras till rådet för trygghet och säkerhet. Syftet
med rådet förblir detsamma som tidigare, att på strategisk nivå samordna genom
samverkan för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunen.
Sammansättningen i rådet föreslås vara:
Ordförande
Säkerhetschef i Katrineholms kommun
Kommundirektör
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340

224
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-02-19

KS/2019:81 - 001

Sekreterare från kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef socialförvaltningen
Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Förvaltningschef kulturförvaltningen
Lokalpolisområdeschef
Förbundschef för VSR
Representant Katrineholms Fastighets AB (KFAAB)
Rådet sammanträder fem gånger per år. Skriftlig kallelse med föredragningslista sänds
ut av sekreterare till rådets samtliga medlemmar. Minnesanteckningar förs och skickas
ut till de deltagande av sekreteraren. Vid behov kan sakkunniga inom eller utom den
kommunala organisationen adjungeras till rådet.
I början av året föreslås en workshop arrangeras med samtliga deltagare från det
tidigare BROSK. Under workshopen ska en handlingsplan för år 2019 tas fram.

Karin Rytter
T.f chef för stöd och samordning
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Berörda funktioner
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-20

KS/2019:64 - 002

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revideringar i Delegationsordning för
kommunstyreslen i Katrineholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat förslag till delegationsordning har utarbetats då behov har setts av
justeringar.
En inledning har lagts till om innebörden av delegering, vad som kan delegeras, till
vem, ordförnadebeslut, vidaredelegering, anmälan och jäv.
Vidare har ändringar av delegater och ersättare setts över.
Ärendena under rubriken Arbetsmiljö om systematiskt arbetsmiljöarbete och
systematiskt brandskyddsarbete har tagits bort då fördelning av arbetsmiljöuppgifter
ska ske skriftligt.
Ärendet under rubriken Övrigt gällande beslut om särprofilering i samband med
Grafisk profil för Katrineholms kommun tas bort mot bakgrund av att förslag till ny
Grafisk profil har utarbetats och kommer inom en snar framtid att tas upp för beslut.
I övrigt har några förtydliganden gjorts i texten under anmärkning samt några mindre
korrigeringar.
Ärendets handlingar


Förslag till reviderad delegationsordning (ändringar markerade)

Marie Sandström Koski
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen,
akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Delegationsordning för
kommunstyrelsen i
Katrineholms kommun

Senast reviderad av kommunstyrelsen 2018-06-20, § 112

227
2 (10)
DELEGATIONSORDNING FÖR
KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Beslutshistorik
Reviderad av kommunstyrelsen:
2009-05-05, § 101
2009-09-30, § 191
2009-10-28, § 218 och 219
2011-01-26, § 11
2011-03-02, § 42
2011-03-30, § 74
2011-12-14, § 288
2013-01-30, § 18
2013-04-24, § 83
2014-04-29, § 72
2014-12-17, § 234
2015-01-28, § 21
2015-06-17, § 129
2016-12-14, § 227
2018-06-20, § 112
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DELEGATIONSORDNING FÖR
KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms
kommun
Förkortningar:

KS
KLF
SBF

kommunstyrelsen
kommunledningsförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

Överordnad chef har alltid rätt att fatta beslut i delegats eller ersättares ställe.
Ärendegrupp
Ärende
Allmänna juridiska ärenden

Delegat

Ersättare

Föra kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter/organ, med rätt att
genom fullmakt sätta annan i sitt ställe

Kommunjuristen

Kommundirektören

Driva tvistemål och besluta om förlikning
med bindande verkan för kommunen
Avslag på begäran hos kommunstyrelsen
att utlämna ej arkiverade allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll

Kommunjuristen

Ekonomichefen

Kommundirektören,
förvaltningschefen
SBF

Respektive
avdelningschef

Avslag på begäran hos kommunstyrelsen att Arkivarien
utlämna arkiverade allmänna handlingar eller
utlämnande med förbehåll

Kommunjuristen

Yttranden
Yttranden angående ansökan om att få använda övervakningskamera enligt lagen
om TV-övervakning

Säkerhetschefen

Kommunjuristen

Yttranden över ansökan om antagande av
hemvärnsmän

Kommunjuristen

Kanslichefen

Yttranden som p g a kort remisstid eller
ärendets innehåll måste/kan besvaras utan
styrelsebeslut

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
vice ordförande

Köp eller försäljning av fast egendom där
köpeskillingen inte överstiger 40 basbelopp

Mark- och exploateringschefen

Förvaltningschefen SBF

Ärende avseende arrende och upplåtelse av

Mark- och exploa-

Förvaltningschefen

Frågor rörande fast egendom

Anmärkning

Efter samråd med
kommunjuristen
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KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

fast egendom

teringschefen

SBF

Anmärkning

Företräda kommunen inför myndigheter i
Mark- och exploaärenden om fast egendom samt att ansöka hos teringschefen
myndighet om åtgärd rörande fast egendom.

Kommunjuristen

Efter samråd med
förvaltningschef

Annat ärende som till art och betydelse är
jämförligt med ovan angivna

Mark- och exploateringschefen

Kommunjuristen

Utförande och bevakning av talan för
kommunen vid indrivning av kommunens
utestående fordringar vid domstolar,
exekutionsmyndighet samt övriga myndigheter

Ekonomichefen

Redovisningschefen

Bokföringsmässig avskrivning av fordringar

Redovisningschefen

Ekonomichefen

Anstånd med betalning av fordran

Redovisningschefen

Ekonomichefen

Etablera koncernkonto med ingående
enheter

Ekonomichefen

Redovisningschefen

Löpande hantering av koncernkontot

Redovisningschefen
Ekonom (finans)

Ekonomichefen

Nyteckning, omskrivning och omsättning
av lån inom ram

Ekonomichefen

Redovisningschefen
Ekonom (finans)

Likviditetsförvaltning

Ekonomichefen

Redovisningschefen
Ekonom (finans)

Med beaktande av
Finanspolicyn

Upptagande av lån (kapitalförsörjning)

Ekonomichefen

Redovisningschefen
Ekonom (finans)

Med beaktande av
Finanspolicyn

Borgensförbindelser för kommunägt bolag

Ekonomichefen

Redovisningschefen
Ekonom (finans))

Inom av kommunfullmäktige beslutad
borgensram

Ansökan om utsträckning, nedsättning,
dödning, sammanläggning och relaxation
av inteckning samt utbyte av pantbrev lik-

Ekonomichefen

Mark- och
exploateringschefen
Förvaltningschefen

Ekonomiärenden
a) Avgifter, fordringar m.m.

b) Finansieringsärenden
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KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

som därmed jämförliga åtgärder

Ersättare

Anmärkning

SBF

c) Förvaltade fonder
Utdelning ur donationsfonder under kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
vice ordförande

Placering av donationsmedel

Ekonomichefen

Redovisningschefen
Ekonom (finans)

Bidrag till föreningar och till arrangemang
eller projekt jämte förlustgarantier för
föreningsarrangemang
(upp till och med 50 000 kronor vid varje
tillfälle)

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
vice ordförande

Fördelning av bygdepeng

Näringslivs- och
landsbygdsutvecklaren
Näringslivschefen

Förvaltningschefen SBF
Kommundirektören

Ekonomichefen

Kommundirektören

d) Bidragsärenden

e) Bostadslån
Övertagande av statliga bostadslån samt
yttrande över sådant övertagande. Gäller
infriande av borgen för bostadsrättsföreningar

f) Övrigt
Omdisponering mellan ansvar inom KLF


över avdelningsgräns

Kommundirektören



inom avdelning

Respektive
avdelningschef


Omdisponering mellan ansvar inom SBF


över avdelningsgräns

Förvaltningschefen
SBF



inom avdelning

Respektive
avdelningschef

Utseende av beslutsattestanter

Kommundirektören,
förvaltningschefen
SBF

Aktuell förteckning
förvaras på ekonomioch upphandlings-
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Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning
avdelningen

Avtal och upphandling
Beslut avseende avtal
Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som
behövs för verksamheten och som inte är
av principiell betydelse

Budgetansvarig

Får inte binda
kommunen vid
större åtagande än
som ryms inom
budgetramen.

Beslut i anslutning till Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Tecknande av kommunens samtliga
upphandlade avtal

VD på Telge Inköp
Anställda på Telge
AB* alternativt
Inköp AB alternativt
upphandlingsstrategen ekonomichefen
kommunjuristen

Tilldelningsbeslut

Upphandlingsstrategen

*Enligt
samarbetsavtal

Ekonomichefen

Personalfrågor
a) Anställningsärenden (KS)
Anställning och uppsägning av personal:
Kommunchef Kommundirektören

Kommunstyrelsens
ordförande

Efter samråd med
förste och andre vice
ordförande i KS

Förvaltningschef

Kommundirektören

Efter samråd med
KS ordförande

Avdelningschefer och personal direkt
underställd
kommunchefdirektör/förvaltningschef

Kommundirektören
(KLF) respektive
förvaltningschefen
(SBF)
Respektive
avdelningschef

Anmäls genom
registrering i
personalsystem.

Övrig personal

Anmäls genom
registrering i
personalsystem

Förordnande av kommunchef
kommundirektör under semester, sjukdom o.
dyl.

Kommundirektören

Kommunstyrelsens
ordförande

Förordnande av förvaltningschef under
semester, sjukdom o. dyl.

Kommundirektören
(KLF) respektive
förvaltningschefen

Kommundirektören
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KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

(SBF)
Förordnande av avdelningschef under
semester, sjukdom o. dyl.

Respektive
avdelningschef

Förflyttning av personal mellan förvaltningar

Personalchefen

Respektive
förvaltningschef
Efter samråd med
Kommundirektör
eller förvaltningschef SBF

Anställningsärenden (hela kommunala organisationen)
Uppsägning och avskedande av personal,
disciplinära åtgärder och avstängning –
endast vid prejudicerande fall

Personalchefen

Efter samråd med
ansvarig
förvaltningschef

Uppsägning, avskedande av personal samt
avtal om avgångsvederlag eller motsvarande

Förvaltningschef

Efter samråd med
nämndordförande
och personalchef

b) Kollektivavtal och tvister (hela kommunala organisationen)
Antagande av centrala överenskommelser
rörande förhållandet mellan kommunen
och arbetstagarnas fackliga organisationer

Personalutskottet

Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap
av kommunens samlade personalfunktion

Personalutskottet

Träffande av lokala kollektivavtal

Förhandlare
Personalspecialisten (arbetsrätt)

Personalchefen

c) Löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen)
Överenskommelse om lönevillkor för
kommunchef Kommundirektören

Kommunstyrelsens
ordförande

Efter samråd med
personalchef

Överenskommelse om löne- och anställningsvillkor för anställda/uppdragstagare,
dock ej för kommunchef
Kommundirektören

Kommundirektören

Med rätt att vidaredelegera
Anmälan sker genom
registrering i
personalsystem.

Pensionsförmåner enligt pensionsavtal

Personalchefen
Personalspecialisten
(pensioner)

Anställande av förvaltningschef med till-

Kommundirektören

Förhandlare
Personalchefen
Efter samråd med
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KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

hörande löne- och anställningsvillkor

nämndens presidium

Prioriteringar av yrkesgrupp vid
löneöversyn

Personalutskottet

Personal– och lönepolitiska beslut av
kommunövergripande karaktär som inte
delegerats till annan

Personalutskottet

Särskild avtalspension enligt pensionsavtal
samt avvikelse från gällande pensionsavtal

Personalutskottet

Överenskommelse om fortlöpande facklig
tid för fackliga förtroendemän

Förhandlare
Personalspecialisten
(arbetsrätt)
Förhandlare
Personalspecialisten
(arbetsrätt)

Ledighets omfattning och eventuella löneförmåner för fackliga förtroendemän vid
tillfälliga ledigheter

Anmärkning

Personalchefen
Personalchefen

d) Personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen)
Omplacering av personal mellan förvaltningar

Personalchefen

Förbud mot bisyssla

Förhandlare
Personalspecialisten
(arbetsrätt)

Efter samråd med
respektive
nämnd/förvaltning
Personalchefen

Anmälan sker genom
tillhandahållande av
förbudsbeslut på
personalavdelningen
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KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

f) Strategisk kompetensutveckling
Fastställa prioriterade områden

Personalutskotte
t

Fördelning av medel mellan de
fastställda prioriterade områdena

Personalchefen

g) Arbetsmiljö
Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete
genomförs

Kommundirektören
(KLF) och
förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Fördelning tillåten

Ansvar för att systematiskt
brandskyddsarbete genomförs

Kommundirektören
(KLF) och
förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Vidaredelegering
tillåten

Förvaltningschefen för Mark- och
samhällsbyggnadsför- exploateringschefen
valtningen

Beslut fattas efter
samråd med
renhållaren

Avfallshantering
Beslut om anvisande av hämtningsplats för
avfall i kärl enligt 19 § föreskrifter om
avfallshantering

Övrigt
Förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
vice ordförande

Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

Kommunjuristen

Rätt att skydda kommunala rättigheter genom immaterialrättslig registrering

Kommunjuristen

Kanslichefen

Godkännande av ny hyresgäst i kommunägda byggnader som förvaltas av kommunägt bolag

Lokalresursplaneraren

Ekonomichefen

Beställning av ny-, till- och ombyggnation
i samband med oförutsedda mindre
investeringsbehov

Lokalresursplaneraren

Ekonomichefen

Får inte binda
kommunen vid större
åtaganden än som
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KOMMUNSTYRELSEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

2018-06-20

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning
ryms inom budgetramen

Övriga ärenden som inte kan vänta på
beslut vid kommande styrelsemöte

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
vice ordförande

Avveckling, uppgradering, utökning och
Digitaliserings- och
implementering av IT-system samt utrustning kommunikationschefen
Besluta om särprofilering i samband med
Grafisk profil för Katrineholms kommun

Digitaliserings- och
kommunikationschefen

Ärenden gällande IT-infrastruktur inom
kommunens ansvarsområde

Digitaliserings- och
kommunikationschefen

Kommundirektören

Efter samråd med
KS presidium
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-01-28

KS/2019:40 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för Pensionärsrådet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av reglemente för Pensionärsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod ska reglemente för Pensionärsrådet revideras. I
samband med detta föreslås antal ersättare uppgå till elva från tidigare 10 samt att
vård- och omsorgsnämnden avstår en ledamotsplats till förmån för
pensionärsorganisationerna.
Ärendets handlingar


Förslag till reglemente för Pensionärsrådet

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt
Pensionärsrådet

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Reglemente för
pensionärsrådet
Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunstyrelsen 2019-02-27, § XX
Gilltighetstid till och med 2022-12-31
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REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-01-28

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1985-09-23, § 143
Ändring av kommunfullmäktige
1992-04-27, § 110
2000-05-15, § 125
2003-02-24, § 89
2003-11-17, § 235
Ändring i kommunstyrelsen
2000-06-21, § 147
2009-12-14 § 234
2015-01-28, § 17

Förvaltarskap1
-

Under kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

pensionärrådet ser över reglementet och återkommer med
eventuella revideringsförslag till kommunstyrelsen.

När:

-En gång per mandatperiod.

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 PENSIONÄRSRÅDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-01-28

Reglemente för pensionärsrådet
Syfte
§1
Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer på det
lokala planet.
Pensionärsrådet är remissinstans i samhälls- och planeringsfrågor i kommunen i
frågor som rör pensionärer.
Organisation
§2
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet under kommunstyrelsen som svarar för
rådets kanslifunktion.
Pensionärsrådet ska ha 15 ledamöter och elva ersättare.
Kommunstyrelsen utser två ledamöter, vård- och omsorgsnämnden två ledamöter och pensionärsorganisationerna elva ledamöter enligt följande fördelning:
PRO - Pensionärernas riksorganisation

tre ledamöter

RPG - Riksförbundet pensionärsgemenskap

en ledamot

SKPF - Svenska kommunalpensionärers förbund

en ledamot

SPF Seniorerna- Sveriges pensionärsförbund seniorerna

två ledamöter

SPRF - Sveriges pensionärers riksförbund

en ledamot

TPF - Tjänstemännens pensionärsförening

en ledamot

SFP – Sveriges Finska Pensionärer

en ledamot

Kommunstyrelsen

två ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden

tre ledamöter

Ersättare utses till motsvarande antal från pensionärsorganisationerna.
Kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden utser inga ersättare.
Mandatperioden för samtliga medlemmar av rådet sammanfaller med den för
kommunstyrelsen gällande mandatperiod.
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REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-01-28

Kommunstyrelsen utser en av sina ledamöter i pensionärsrådet till ordförande.
Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice
ordförande.
Pensionärsrådet utser inom sig arbetsgrupper med uppgift att verka för
samarbete med politiker och tjänstemän.
Uppgifter
§3
Pensionärsrådet ska


hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser
beträffande bistånd och service för pensionärer.



följa förändringar i efterfrågan av samhällets resurser och den allmänna
utvecklingen inom verksamhetsområde,



inhämta synpunkter och erfarenheter och



aktualisera önskemål och behov av förändringar.

Arbetsformer
§4
Pensionärsrådet sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträdena planeras
för hela året och skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till ledamöter
och ersättare senast fjorton dagar före aktuellt sammanträde.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden.
Minnesanteckningar sänds till samtliga ledamöter och ersättare senast fjorton
dagar efter sammanträdet.
Pensionärsrådet utser arbetsgrupper vid behov av grundligare beredning av
ärenden.
Politiska ledamöter i rådet omfattas av Arvodesreglementets bestämmelser för
övriga uppdrag. Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare har rätt till
reseersättning för avstånd överstigande fem kilometer (enkel resa).
Vid politiska ledamöters deltagande i arbetsgrupper utgår endast förlorad
arbetsförtjänst samt reseersättning för avstånd överstigande fem kilometer
(enkel resa).
___________________
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Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-02-12

KS/2019:63 - 001

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Näringslivsråd 2019 - 2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2019 - 2022 i
enlighet med nedanstående beredning.
2. Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i näringslivsrådet under 2019 2020
Kurt Aldén
Swedboard International AB
Patrik Andersson
Eriksbergs Säteri AB
Håkan Bennetoft
Företagarna KFV
Emma Cosmo
Hyreshuset
Birgitta Hammar
Katrineholms Tekniska College
Lars Härnström
Katrineholms kommun, KS vice ordförande
Fredrik Isaksson
Rocklunda Gård
Katarina Jansson
Sörmlands Sparbank
Sarah Lagerbäck
Hotell Statt
Carina Lloyd
Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen
Thomas Lövgren
Nyföretagarcentrum
Louise Magnusson
KFV Marknadsföring
Jaana Ohlsson
Katrineholm handel
Leonhard Schneider Västra Sörmlands Näringsliv
Stefan Toll
Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen
Patrik Wirlén
Matpiraten
3. Medel avsätts i budgetarbetet för åren 2020 — 2022.
4. Rådet ska återrapportera till kommunstyrelsen en gång per år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 att utse ett näringslivråd för perioden
2011 – 2014. Beslutet togs utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige.
Rådets syfte var att möjliggöra dialog mellan kommunen och näringslivet. Detta
genom informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar för diskussion och
eventuell vidare beredning i näringslivet och kommunen.
Ett nytt råd inrättades av kommunstyrelsen i maj 2015 för perioden 2015 – 2018.
Rådet har den senaste perioden utgjorts av ordförande (kommunstyrelsens förste vice
ordförande), vice ordförande (KFV Marknadsföring AB) samt tolv
näringslivsrepresentanter. I rådet har för samhällsbyggnadschefen och representant för
näringslivsavdelningen ingått.
KOMMUNSTYRELSEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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2019-02-12

KS/2019:63 - 001

Rådet har under beslutade perioder haft 50 000 kr per år avsatta i budget. Motsvarande
summa har avsatts i budgeten för 2019.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga i näringslivsrådet
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Telefon: /RedigerareTelefon/
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-19

KS/2019:78 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
2019-2022
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen till Kommunens Kvalitet i Kortet ska
för mandatperioden 2019-2022 bestå av följande förtroendevalda:
XX
XX
XX
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utse en
tjänsteman att ingå i styrgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att Katrineholms kommun, för att stärka
kvalitetsfrågorna i kommunens planerings- och uppföljningsprocess, ska delta i
”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och också rapportera in kvalitetsnyckeltal i kommundatabasen (numera
benämnd Kolada, www.kolada.se), som drivs av Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA). I samband med inbjudan till deltagande i KKiK rekommenderade
SKL att deltagande kommuner inrättar en lokal styrgrupp där förtroendevalda och
ledande tjänstemän ingår. Kommunstyrelsen beslutade därför i september 2010 att
kommunstyrelsen ska utse tre förtroendevalda som ingår i den lokala styrgruppen för
Kommunens Kvalitet i Korthet samt att kommunledningsförvaltningen i övrigt utser en
tjänsteman att ingå i styrgruppen.
Eftersom en ny mandatperiod inleds 2019 behöver en ny styrgrupp utses av
kommunstyrelsen för perioden 2019-2022.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Troman
KKiK
Akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-12

KS/2019:41 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Val av kommunala representanter i Samkultur Sörmland mandatperioden 2019-2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Cecilia Björk (S) och Carl-Magnus Fransson (M) att
representera Katrineholms kommun i Samkultur Sörmland under perioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Sörmland har till kommunstyrelsen lämnat in en begäran om att utse
representanter till Samkultur Sörmland för perioden 2019 – 2022.
Samkultur Sörmland inrättades 2013 för länets regionala kulturverksamhet efter
samråd med kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen. En arbetsordning och
samverkansstruktur upprättades där det stadgas att kommunerna och landstinget ska
utse en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ärendets handlingar


Landstinget Sörmlands begäran om representanter till Samkultur Sörmland för
perioden 2019 – 2022, 2019-01-28, med bilaga

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Samkultur Sörmland
Troman
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
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Bilaga
Samverkansstruktur för regional kulturplan

Arbetsordning för Samkultur Sörmland

1. Allmänt
Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och
Landstinget Sörmland. Arbetsordningen för Samkultur Sörmland fastställs av Landstinget.
2. Sammansättning
Samkultur Sörmland består av sammanlagt elva ledamöter och nio ersättare som väljs för en
mandatperiod. En ledamot och en ersättare utses av respektive kommun. Till Samkultur
Sörmland är förvaltningschefen för landstingets kulturverksamheter ständigt adjungerad.
Landstinget representeras av två ordinarie ledamöter genom ordförande och andra vice
ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Ordförande i landstingets
nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är tillika ordförande i Samkultur
Sörmland och ersätts vid frånvaro av nämndens andra vice ordförande.
3. Uppdrag
Samrådsgruppens uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och landstinget
gällande den regionala kulturplanen och kulturverksamheten i Sörmland.
Samkultur Sörmland ska
Arbeta med och hålla levande en för Sörmland gemensam kulturvision
Delta i arbetet att ta fram underlag till och revidering av länets regionala kulturplan
Delta i uppföljning, utvärdering och analys av den regionala kulturplanen
Verka för och främja interkommunala samarbeten inom kulturområdet
Verka för kulturens integration i övriga politikområden
Svara för regelbunden rapportering till respektive uppdragsgivare hur uppdraget
fullgjorts
4. Sammanträden och närvarorätt
Samkultur Sörmland sammanträder på dag, tid och plats som samrådsgruppen bestämmer.
Vid behov kan annan än ledamot adjungeras till sammanträden.
5. Kallelse till sammanträde
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till
ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdet.
6. Ersättare
Ersättare i Samkultur Sörmland har närvarorätt vid sammanträden endast vid tjänstgöring för
frånvarande ordinarie ledamot.
7. Övrigt
Respektive kommun och landstinget svarar för kostnaderna för vald ledamot.
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-11-19

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Lokalhyra
606 251:2018-12-31 § 12
Barnomsorgsavgift
16 469:2019-02-19 § 23
Vård-omsorgsavgift
75 579:2019-02-19 § 23
Tillsynsavgift avlopp
1 740:2019-02-19 § 23
Bokning av båtplats
1 900:2019-02-19 § 23
Ej återlämnad dator
11 777:2019-02-19 § 23
Självrisk Ipad
1 000:2019-02-19 § 23
Skrotning av bil
5 625:2019-02-19 § 23
Kopiering journaler
290:2019-02-19 § 23
Dnr KS/2018:2, KS/2019:2
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning möbler för förskola - Förskolan Örnen
Katrineholms kommun Dnr TI2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela ABA Skol AB kommande avtal gällande möbler
för förskola – Förskolan Örnen. (KS del § 130)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning möbler för förskola - FSK
Bäverhyddan/Regndroppen Katrineholms kommun Dnr: TI 2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Lekolar AB kommande avtal gällande möbler för
förskola – FSK Bäverhyddan/Regndroppen.(KS del § 131)
Tilldelningsbeslut bemanning socionomer Katrineholms kommun- Dnr: TI 2018-1073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela följande anbudgivare utan angiven rangordning:
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, Agila Social Care AB, Baccm AB,
Bemannia AB, Bonliva AB, CareOnDemand, Sociala Tjänster AB, Cura Nord
bemanning och rekrytering AB, Dedicare AB, Klara D AB, Kronan Konsult AB,
Medkomp Vårdbemanning AB, Prime Professional Sverige AB, Rett Bemanning
Sverige AB, Seequaly AB, SocBic AB, Socionomkraft AB, SocionomUthyrning i
Sverige AB, SRK Bemanning AB, Svensk Vårdsupport Socionom AB, Sverek AB
Teambo Konsult AB och Youmi Social Care AB. (KS del § 132)
Tilldelningsbeslut Företagshälsovård Katrineholms kommun- Dnr: TI 2018-1075
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Feelgood Företagshälsovård AB kommande avtal
gällande företagshälsovård. ( KS del § 133)
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2018-11-19

Tilldelningsbeslut ljuskällor Katrineholms kommun Dnr: TI 2018-1073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Aura Light AB kommande avtal gällande
ljuskällor. (KS del § 134)
Dnr KS/2018:133-000
Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla
befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 18-26 februari 2019.
(KS del § 18)
Dnr KS/2019:5-029
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej
ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet.
(KS del § 8)
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej
ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet.
(KS del § 24)
Dnr KS/2019:3-163
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Ansökan om avgiftsbefrielse för Lasstorp koloniförening åren 2019-2021
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan
från Lasstorp koloniförening om att befrias från avgifter under åren 2019-2021. (KS
del § 7)
Dnr KS/2018:496 - 043
Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
belopp om totalt 50 000 kronor lika fördelat mellan föreningarna Värmbols FC,
Katrineholms AIK, Katrineholms SK FK och DFK Värmbol. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 2)
Dnr KS/2019:10-045
Bidrag till hyra för Gårdshuset 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 4 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2019 till Pensionärsalliansen.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 3)
Dnr KS/2019:11-045
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Kommunstyrelsens kansli
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2018-11-19

Bidrag till föreställningen Familjesjukdomen II
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 50 000
kronor till Mercur öppenvård. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 5)
Dnr KS/2019:12-045
Bidrag till Diabetesföreningen Katrineholm för anordnande av diabeteskonferens 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
Diabetesföreningen Katrineholm ett bidrag på 10 000 kronor för anordnande av
diabeteskonferens 2019. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande.
(KS del § 4)
Dnr KS/2019:15-045
Bidrag till Katrineholms simsällskap 2019
Kvarstående medel som beviljats för 2018 av kommunstyrelsen, får fortsatt brukas
under 2019, vidare beslutar kommunstyrelsens ordförande på kommunstyrelsens
vägnar att bevilja 50 000 kronor till Katrineholms simsällskap. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 11)
KS/2019:23-045
Bidrag till fackeltåg 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 2 000
kronor till kvinnojouren Miranda. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 6)
Dnr KS/2019:20-045
Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2019-Kvitterkväll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 50 000
kronor till ABF Sörmland/Katrineholm. Finansiering sker via kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 10)
Dnr KS/2019:27-045
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms orienteringsklubb. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 14)
Dnr KS/2019:30-045
Ansökan om bidrag till Katrineholm FM
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan
från Katrineholm FM om bidrag för att åter starta upp radiokanalen. (KS del § 13)
Dnr KS/2019:31-045
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2018-11-19

Bidrag till Linnéasimmet 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet 2019 till Julita GOIF. Bidraget ska tas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del § 16)
Dnr KS/2019:48-045
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Katrineholms Konstgräscup 2019 till Värmbols FC.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 17)
Dnr KS/2019:50 -045
Extra bidrag till Spökbackens Alpina SK 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ersätta
service- och tekniknämnden med 25 000 kronor för mellanskillnaden mellan
Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor. Bidraget
ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 19)
Dnr KS/2019:54-045
Bidrag till Värmbols FC för att integrera unga fotbollsspelare
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan
från Värmbols FC gällande integrations för unga fotbollsspelare mot bakgrund av
nedanstående bedömning. (KS del § 22)
Dnr KS/2019:58-045
Bidrag till Lasstorp koloniförening 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att i stället för
avgiftsbefrielse bevilja ett bidrag på 6 000 kronor till Lasstorp koloniförening 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 20)
Dnr KS/2019:61-045
Bidrag till Katrineholms SK:s arrangemang under Katrineholmsveckan med TV-laget i
fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till arrangemang under Katrineholmsveckan till Katrineholms
SK. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 21)
Dnr KS/2019:67-045
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2019-02-01

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:01

Prolongering av notkopieringsavtal 2019

19:04

Kombinationsanställningar – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen
inom räddningstjänsten

19:5

Internräntan för år 2020

19:6

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
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Kommunstyrelsens kansli
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2018-11-05

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Vård och omsorgsnämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2019-01-24. § 11 val av vård och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet.
Handl nr 2019:225
Energikontoret i Mälardalen har översänt ett sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-12-11.
Handl.nr 2019:175
KFAB har översänt ett protokoll från sammanträde 2018-12-14
Handl.nr 2019:147
KIAB har översänt ett protokoll från sammanträde 2018-12-14
Handl.nr 2019:148
Övrigt
Kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens internkontroll
2019
Förslag till ny internkontrollplan kommer att behandlas på kommunstyrelsen under
hösten 2019.
Handl.nr 2019:79
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2018-11-05

Länsstyrelsen i Stockholm har översänt beslut ommt förordnande som
begravningsombud.
Handl.nr 2019:160
Förlängt medborgarlöfte 2019 mellan Polisen och Katrineholms kommun.
Handl.nr 2019:300
Skrivelse från Katrineholms samkristna råd med anledning av förslaget om
tiggeriförbud.
Handl.nr 2019:272
Svar från Göran Dahlström till Katrineholms samkristna råd med anledning av deras
skrivelse om tiggeriförbud.
Handl.nr 2019:274
Katrineholms kommun har svarat på enkäten Kommunernas återrapportering av 2018
års genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
Dnr KS72019:7-429
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