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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-12-04 STN/2018:127 - 004 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57150 

www.katrineholm.se E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden 

Uppdrag – uppdatering av gällande arkivbeskrivning, 
arkivvårdsdokument samt dokumenthanteringsplan 
Service och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterad arkivbeskrivning,
arkivvårdsdokument samt dokumenthanteringsplan.

2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämnden under första
kvartalet 2019.

Sammanfattning av ärendet
Service – och tekniknämndens arkivbeskrivning, arkivvårdsdokument samt 
dokumenthanteringsplan beslutades 2009 och behöver uppdateras. Dokumenten 
behöver anpassas till ny lagstiftning, organisatoriska förändringar och förändrade 
ansvarsområden för nämnden.  

Arkivbeskrivning och arkivvårdsdokument är styrdokument som bland annat beskriver 
nämndens arbetsuppgifter, vem som är arkivansvarig och arkivredogörare. Till dessa 
dokument kopplas dokumenthanteringsplanen som är ett styrdokument med flera 
funktioner:

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

 Dels utgör den en bevarande- och gallringsplan. När nämnden fattat beslut om
dokumenthanteringsplanen har nämnden även fattat beslut om vilka handlingar
som skall gallras respektive bevaras. Handlingar som inkommer eller upprättas
inom en myndighet hanteras och bevaras på olika sätt beroende på vilken
information handlingen innehåller. Detta dokument är ett stöd i hur myndigheten
ska hantera dessa handlingar.

Dokumenthanteringsplanen informerar bland annat att en inkommen reklambroschyr 
ska kastas medan ett upprättat protokoll ska förvaras i kommunens arkiv.

Magnus Gustafsson 
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-12-03 STN/2018:123 - 003 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare
Magnus Gustafsson 

Uppdrag till STF att lämna förslag på uppdatering av STFs 
reglemente 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att ta fram förlag på reviderat reglemente för service och -tekniknämnden.

2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämndens sammanträde i februari
2019.

Sammanfattning av ärendet
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning 
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt 
övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta behöver service- 
och tekniknämndens reglemente 2011-11-21, § 310, revideras.

Ärendets handlingar
 Reglemente för Service – och tekniknämnden, Katrineholms kommuns

författningssamling (KFS nr 1.05)

Ärendebeskrivning
Kontaktcenter för Katrineholms kommun öppnade den 14 februari innevarande år. 
Under året har kontaktcentret handlagt konsumentfrågor för service- och 
teknikförvaltningens räkning. Att hantera konsumentfrågor i kommunens 
kontaktcenter har visat sig vara en uppskattad och efterfrågad tjänst bland medborgare 
i Katrineholms kommun, då den upplevs som mer personlig och tillgänglig. Mot 
bakgrund av detta har ansvaret för att fullgöra kommunens åligganden inom 
konsumentrådgivning och konsumentpolitik organisatoriskt övergått till 
kommunledningsförvaltningen. Service- och tekniknämndens reglemente behöver 
därmed uppdateras.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Styrdokument 

Reglemente för service- 
och tekniknämnden 

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 1.05) 

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 310 

Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31
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2 (4) 
1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH 
TEKNIKNÄMNDEN 
Styrdokument - Författningssamling 
Datum 

2011-11-21 

Beslutshistorik 

Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 28 

Ändring av kommunfullmäktige 

2008-11-17, § 195 och § 207 

2009-08-17, § 119 

2010-12-13, § 33 

2011-11-21, § 310 

Ändring av service- och tekniknämnden 

2008-01-17, § 31 
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3 (4) 
1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH 
TEKNIKNÄMNDEN 
Styrdokument - Författningssamling 
Datum 

2011-11-21 

Reglemente för service- och tekniknämnden 

Nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Uppgifter inom serviceområdet
Service- och tekniknämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 

inom: 

 Service och logistik med städning, verksamhetsvaktmästeri, transporter och

bilsamordning

 Måltidsservice

 Växel- och telefonservice

 Konsumentrådgivning med konsumentpolitik

§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som skall fullgöras av 

den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

(trafiknämnd). 

Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag 

(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen om flyttning 

av fordon. 

Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och 

registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).  

Service- och tekniknämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i 

register inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Övriga uppgifter
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet. Nämnden 

ansvarar för kommunens parkeringsövervakning. 

Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning, parker 

och grönområden samt kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt för 

drift och underhåll av kommunal skog, park- och grönområden. 

Service- och tekniknämnden skall stödja det ideella föreningslivet inom sitt 

verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av egna 

anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar. Nämnden handlägger 

därutöver – enligt respektive beslutande nämnds instruktioner – övriga 

föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar och organisationer. I 

dessa frågor gäller inskränkningen att beslut fattas av den nämnd där föreningen 

är grundregistrerad. 
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4 (4) 
1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH 
TEKNIKNÄMNDEN 
Styrdokument - Författningssamling 
Datum 

2011-11-21 

Service- och tekniknämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga 

allmänna platser. 

§ 4 Processbehörighet
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller 

genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund 

av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på 

annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta 

förlikning och anta ackord. 

Nämndens arbetsformer 

§ 5 Allmänt nämndreglemente
För service- och tekniknämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 

allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns 

nämnder. 

§ 6 Sammansättning
Service- och tekniknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. 

§ 7 Utskott m.m.
Service- och tekniknämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer 

lämpliga. 

§ 8 Förvaltningsorgan
Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad 

avser myndighetsutövning nyttjar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som 

förvaltningsorgan.  

_____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare
Karin Engvall 

Uppdatering av anvisningar för affischering på 
föreningstavlor 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden uppdrar till service- och teknikförvaltningen att i

samråd med i kommunens berörda förvaltningar och bolag fortsätta arbetet med
kommunens anslagstavlor enligt punkt 2-4 i nedanstående ärendebeskrivning.

2. Uppdraget ska återrapporteras till service och tekniknämnden under andra kvartalet
2019.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera 
anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av 
tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

En inventering av befintliga informations- och anslagstavlor har genomförts av en 
tvärprofessionell arbetsgrupp i kommunen.

Fyra utvecklingsområden har identifierats
1. Behov finns att ta fram en förteckning över anslagstavlornas placering, riktad till

allmänhet och föreningar.
2. Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning av

kommunens anslagstavlor ska tas fram.
3. Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavlornas placering och antal

utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och cykelstråk 
etc.

4. Arbetsgruppen vill också utreda möjligheterna till att komplettera de traditionella
anslagstavlorna med digitala informationsskärmar som exempelvis kan spegla 
kommunens aktivitetskalender.

Arbetsgruppen föreslår att anvisningarna för kommunens anslagstavlor uppdateras när 
resultat kan redovisas på utvecklingsområdena (1-4).
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor

(STN/2018:103)

 Anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna
av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

 Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun, nuläge november 2018

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till: akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare
Karin Engvall 

Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun, 
nuläge november 2018 
Sammanfattning
En inventering av befintliga informations- och anslagstavlor har genomförts.

Fyra utvecklingsområden identifierats av arbetsgruppen
1. Behov finns att ta fram en förteckning över anslagstavlornas placering, riktad till

allmänhet och föreningar.
2. Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning av

kommunens anslagstavlor ska tas fram.
3. Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavlornas placering och antal

utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och cykelstråk 
etc.

4. Arbetsgruppen vill också utreda möjligheterna till att komplettera de traditionella
anslagstavlorna med digitala informationsskärmar som exempelvis kan spegla 
kommunens aktivitetskalender.

Arbetsgruppen föreslår att anvisningarna för kommunens anslagstavlor uppdateras när 
resultat kan redovisas på utvecklingsområdena (1-4). 

Ärendebeskrivning
Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att 
uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun.

Service – och tekniknämnden har beslutat att ge service- och teknikförvaltningen i 
uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affischering på 
föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 
64.

Service- och teknikförvaltningen skickade en förfrågan om deltagande i arbetet till 
samtliga förvaltningar i kommunen. KFV-marknadsföring meddelade på eget initiativ 
sitt önskemål om deltagande i arbetet. En arbetsgrupp bestående av representanter från 
service- och teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen samt KFV-marknadsföring har tillsammans gjort en 
inventering av befintliga anslags- och informationstavlor. Syftet med en 
tvärprofessionell arbetsgrupp var att fånga kommunens olika perspektiv utifrån 
deltagarnas respektive ansvars- och verksamhetsområden.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Frågeställningar som arbetsgruppen tog sig an:
1) Används anslagstavlorna? -vem affischerar och vem tar del av informationen?
2) Var finns anslagstavlor- och informationstavlor placerade idag?
3) Har vi rätt placering på våra anslagstavlor? Var är de strategiskt bästa

platserna?
4) Digitalisering, -finns det saker att ta hänsyn här? -är det ”ute” med traditionella

anslagstavlor eller viktigare än någonsin?
5) Är gällande regelverk tillfyllest eller behövs det göras justeringar?

1) Används anslagstavlorna? -vem affischerar och vem tar del av
informationen?

Nuläge: Befintliga anslagstavlor används flitigt. Många medborgare och 
föreningsrepresentanter hör av sig till Katrineholms turistinformation och till 
kommunens kontaktcenter och undrar om det finns en förteckning över kommunens 
anslagstavlor. Med tanke på anslagstavlornas placering antas det vara förbipasserande 
fotgängare och cyklister som i första hand tar del av informationen i affischeringen.

Förslag framåt: På grund av den flitiga användningen av kommunens anslagstavlor 
ser arbetsgruppen ett värde i att kommunen fortsätter att tillhandahålla traditionella 
anslagstavlor. Behov finns också att ta fram en förteckning över anslagstavlornas 
placering, riktad till allmänhet och föreningar för att lättare kunna påvisa var 
kommunens anslagstavlor finns placerade.

2) Var finns anslagstavlor- och informationstavlor placerade idag?
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Kategori Anslagstavlor (blå markering), är traditionella anslagstavlor, de flesta i 
någon form av träkonstruktion. Alla anslagstavlor ser olika ut. De riktar sig främst till 
förbipasserande fotgängare och cyklister. De hanteras delvis enligt anvisningar för 
affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 
1995-12-20, § 64. Några anslagstavlor har bytt placering, några har tillkommit och i 
samma kategori finns också ett antal anslagstavlor som tillhör kommunens privata 
fastighetsägare. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för drift och skötsel av de 
kommunala anslagstavlorna.

Kategori Digitala infartsskyltar (rosa markering), är digitala informationstavlor som 
med rullande text marknadsför lokala händelser och arrangemang. De riktar sig främst 
till fordonstrafikanter. De hanteras av it- och kommunikationsavdelningen.

Kategori Stora digitala skyltar (röd markering), marknadsför Katrineholm med bild 
och text. Riktar sig till fordonstrafikanter på de större riksvägarna. De hanteras av it- 
och kommunikationsavdelningen.

Förslag framåt: Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning 
av kommunens anslagstavlor ska tas fram så att:

 anslagstavlorna ser likadana ut på alla platser
 det på anslagstavlorna finns information om gällande anvisningar för affischering
 det på på anslagstavlorna finns information om skötsel och felanmälan
 det i anslutning till anslagstavlorna finns en papperskorg som minskar risken för

nedskräpning
 anslagstavlorna har något unikt, en igenkänningsfaktor

Inventering av informations- och anslagstavlor är gjord inne i staden. Arbetsgruppen 
vill komplettera underlaget med kommunens kransorter för att få en heltäckande bild 
av hela kommunen.

Se exempel från Eskilstuna kommun, https://www.eskilstuna.se/trafik-och-
infrastruktur/torghandel-och-arrangemang/arrangemang-pa-offentlig-
plats/affischering-pa-offentlig-plats/affischpelare-i-centrala-eskilstuna.html

3) Har vi rätt placering på våra anslagstavlor? Var är de strategiskt bästa
platserna?

Nuläge: Staden växer och med det ändras flödet av människor. Arbetsgruppen 
konstaterar att anslagstavlornas placering är ojämn. Det saknas anslagstavlor i vissa 
områden, och i andra områden sitter de relativt tätt.

Förslag framåt: Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavlornas placering 
och antal utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och 

12

12

https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/torghandel-och-arrangemang/arrangemang-pa-offentlig-plats/affischering-pa-offentlig-plats/affischpelare-i-centrala-eskilstuna.html
https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/torghandel-och-arrangemang/arrangemang-pa-offentlig-plats/affischering-pa-offentlig-plats/affischpelare-i-centrala-eskilstuna.html
https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/torghandel-och-arrangemang/arrangemang-pa-offentlig-plats/affischering-pa-offentlig-plats/affischpelare-i-centrala-eskilstuna.html


TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:103 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

cykelstråk etc. Metodiken som användes vid framtagandet av nya riktlinjer för 
valaffischering kan användas, -helt eller delvis?

4) Digitalisering, -finns det saker att ta hänsyn här? -är det ”ute” med
traditionella anslagstavlor eller viktigare än någonsin?

Nuläge: Idag finns enligt tidigare beskrivning tre olika typer av anslags- och 
informationstavlor. Den första anslagstavlan är helt analog, och de andra två är 
digitala. Det finns undersökningar som visar att den traditionella anslagstavlan har en 
plats, används och fyller en funktion i det offentliga rummet trots pågående 
digitalisering.

Exempel på en undersökning som handlar om anslagstavlans plats i dagens digitala 
värld, 
https://www.forskarfredag.se/filer/ff2016-anslagstavlan-slutrapport.pdf

Förslag framåt: Arbetsgruppen vill utreda förutsättningar och möjligheter till att 
komplettera de traditionella anslagstavlorna med digitala informationsskärmar som 
exempelvis kan spegla kommunens aktivitetskalender. Möjlighet skulle då kunna ges 
till medborgare och föreningar att på ett enkelt sätt föra ut information om kommande 
aktiviteter och evenemang. Detta är något som kan göras tillsammans med medborgare 
och föreningar i en medborgardialog. Vad vill medborgarna och föreningarna ha?

En annan fråga som är intressant att jobba mera med är kopplingen mellan de tre olika 
anslags- och informationstavlornas funktion och digitala möjligheter. Vilken tavla 
används för vilken typ av information? Hur kan medborgare och 
föreningsrepresentanter på ett enkelt sätt nå ut med information om aktiviteter och 
arrangemang? Hur kan kommunen strukturerat förmedla sina budskap? Det finns 
också ett område att titta vidare på som handlar om digitala informationsskärmar 
(pekskärmar) inomhus för turistinformation, besöksnäring och evenemang.

5) Är nuvarande regelverk tillfyllest eller behöver det göras justeringar?

Förslag framåt: Arbetsgruppen föreslår att anvisningarna för kommunens 
anslagstavlor uppdateras när resultat kan redovisas på frågeställningar (1-4). 

Karin Engvall, service- och teknikförvaltningen
Cathrine Andersson, samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Lindgren, kulturförvaltningen
Jessica Sjögren, kommunledningsförvaltningen
Victoria Freberg, KFV-marknadsföring

13

13

https://www.forskarfredag.se/filer/ff2016-anslagstavlan-slutrapport.pdf


Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-09-27

§ 52

Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på 
föreningstavlor (STN/2018:103)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affischering på
föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-
20, § 64.

2. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att 
uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, 
antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

Ärendets handlingar
 Anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna

av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

 Förteckning över föreningstavlor i Katrineholms centralort.

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall.

Förslag och yrkanden
Ordföranden föreslår ett tillägg om att uppdraget ska redovisas med förslag till 
nämndens sammanträde i december 2018.

Hon finner att nämnden bifaller detta. 
___________________
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akten
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Anvisningar för affischering på föreningstavlor 

Antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64 att gälla från den 1 januari 1996. 

Katrineholms kommun erbjuder, i kommunen verksamma föreningar att affischera 
gratis på kommunens föreningstavlor om kommande evenemang. 
Även kommunal information får anslås på tavlorna. 

Följande regler gäller 

1. Anslagstavlorna är öppna för affischering för föreningsevenemang som arrangeras
av i kommunen verksamma föreningar samt för kommunal information. 

2. Affischering för kommersiell verksamhet eller politisk propaganda är inte tillåten.
Anm: Evenemang som kombineras med entréavgift i samband med ideella 
föreningars verksamhet insorteras inte i kategorin kommersiell verksamhet. 
Som politisk propaganda avses valaffischer eller liknande. 

3. Affischernas storlek får vara högst 30 x 45 cm och antalet begränsas till 1 st per
tavla för respektive evenemang. 

4. Affischerna får sätta upp tidigast två veckor före gällande evenemangsdatum och
skall tas bort senast två dagar efter. 

5. Nya affischer får inte täcka redan uppsatta aktuella affischer.

6. Om dessa regler ej följs eller på annat sätt missbrukas, tillåts inte den felande
föreningen att nyttja anslagstavlorna. 

Tillsyn utövas av tekniska förvaltningen. 
För information och synpunkter hänvisas till förvaltningens expedition, tel. 571 81. 
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Förteckning över föreningstavlor i Katrineholms centralort. 
1) Vid Bergs kiosk i Värmbol 
2) Vid kiosken på Vallavägen 
3) Vid gamla entrén till f.d Folkets Park 
4) Vid Forssjö golv på Ringvägen 
5) Vid Kerstinbodagatan vid infarten till kv. Hackan 
6) Vi Speceritjänst (mot dagiset) 
7) Vid busshållplatsen på Linnévägen (nedanför aulan) 
8) Vid infarten till parkeringen vid Nämndhuset (m.e.m. Kvarnen) 

För tavlornas tillsyn har Tekniska förvaltningen under de senaste åren anlitat ett antal olika 
”entréprenörer”. Samtal om tavlornas skötsel har nyligen inletts med kommunens nya förvaltning 
Didakt. 

Dessutom finns ett antal tavlor i våra kransorter som föreningarna på ort och ställe ska sköta 
tillsynen över. 

Övriga regler gällande affischering står att läsa om i kommunens författningssamling nr 2.3 sid 3. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-27 STN/2018:102 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare
Britt Fredriksson

Uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och 
ungdomsledarstipendium
Service- och teknikförvaltningens förslag till 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 2009-09-
21, § 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
 Uppdrag -uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och

ungdomsledarstipendium
 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

Britt Fredriksson
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 STN/2018:102 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Britt Fredriksson 

Förslag på reviderade 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 kr 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.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 STN/2018:102 - 329 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

§ 5
Nomineringsprocessen är öppen, alla kan nominera. Nomineringar skall vara 
föreningsservice tillhanda senast 31/3, utgallring till stipendier sker av föreningsservice 
och ordförande för service- och tekniknämnden. De nominerade skall ha varit verksamma 
under det senaste året, 1/4 - 31/3. Tre nominerade för vardera stipendie presenteras för 
fullmäktiges presidium. Beslut om stipendiater fattas av fullmäktiges presidium i samråd 
med service- och 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.

19

19



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-09-27

§ 51

Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- 
och ungdomsledarstipendium (STN/2018:102)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade regler för utdelning av idrotts- 
och ungdomsledarstipendium, antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234.

2. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i november 2018.

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.

Ärendets handlingar
 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.

 Ansökan om idrottsstipendium

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP).

Förslag och yrkanden
Ordföranden föreslår ett tillägg om att uppdraget ska redovisas med förslag till 
nämndens sammanträde i november 2018.

Hon finner att nämnden bifaller detta. 
___________________
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
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 
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Beslutshistorik 
Antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234 

Ändring av kommunfullmäktige 
2005-09-21, § 156 
2009-09-21, § 135 
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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 ungdomsle-
darstipendier. 

För idrottsstipendiet uppgår stipendiesumman till 10 000 kr och för ung-
domsledarstipendierna 5 000 kr vardera. 

§ 2
Stipendium kan endast utdelas en gång till samma person. 
Vid utdelning av ungdomsledarstipendium skall särskild hänsyn tas till veder-
börandes 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 service- 
och 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. 

_______________ 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-27 STN/2018:104 - 333 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Magnus Gustafsson 

Yttrande över motion om att installera 
dricksvattenfontäner
Service- och teknikförvaltningens förslag till 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
 KF §108 Motion om att installera dricksvattenfontäner.
 Motion om att installera dricksvattenfontäner.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Tony Rosendahl (V), har den 2/8 2018 lämnat in en motion om att kommunen 
installerar dricksvattenfontäner enligt nedan.
”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”.

Ärendet
Kommunen har sen ett antal år tillbaka monterat ner de dricksvattenfontäner som 
tidigare fanns på allmän plats, bland annat på Stortorget. Nedmonteringen av 
dricksvattenfontänerna föranleddes av höga kostnader för skadegörelse. Efterfrågan av 
tjänsten dricksvattenfontäner bland allmänheten upplevs som väldigt låg. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-27 STN/2018:104 - 333 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Anläggningskostnaden för nya vattenkastare uppskattas till mellan 50-100 tkr per 
styck.

Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av höga ej budgeterade anläggningskostnader, höga driftskostnader i 
kombination med den upplevt låga efterfrågan gör förvaltningen bedömningen att 
dricksvattenfontäner inte bör installeras.

Barnrättsperspektiv samt jämställdhetsperspektiv är beaktade i förvaltningens 
bedömning.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-08-20

§ 108

Motion om att installera dricksvattenfontäner 
(KS/2018:344)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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.”

Ärendets handlingar
 Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02
_________________
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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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-27 STN/2018:105 - 332 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Magnus Gustafsson 

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 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-27 STN/2018:105 - 332 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

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
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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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap 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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap Bild Felklass

Rullstolsgunga: 1176-2, 4.2 För liten fri markhöjd 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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap 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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap Bild Felklass

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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap Bild Felklass

1176-1, 4.2.7.2 Ställen där huvud och hals kan fastna 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 Protokolldatum: 2014-06-09

Område: Katrineholm

Objekt: Stadsparken

Lekredskap 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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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-08-20

§ 105

Motion om rullstolsgungor i parker (KS/2018:307)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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.”

Ärendets handlingar
 Motion från Ylva G Karlsson (MP)
_________________
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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 5

Handl.nr. Handl.

DplonDnr.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 STN/2018:122 - 023 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Magnus Gustafsson 

Kompetensförsörjningsplan 2019
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till Rekryterings- och 
kompetensförsörjningsplan 2019 som sin egen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig 
kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig 
kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I 
kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla 
kompetensbehoven beskrivas. Det kan till exempel innebära hur man attraherar nya 
medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla 
medarbetare samt avveckling.

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att:

- Beskriva ett nuläge
- Analysera framtida utveckling
- Planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning

Ärendets handlingar
 Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan, service- och tekniknämnden 2019

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten
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www.katrineholm.se 

Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan 
Service- och tekniknämnden 2019 

Datum: 2018-11-29 
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Inledning och vision/mål 

Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt 

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

Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på 
verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket 
påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en 
personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.  
Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten 
till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också betydande faktorer för 
att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. Möjlighet till individuell 
kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är viktiga faktorer för att göra 
kommunen till en attraktiv arbetsplats.  

Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna.  Hur ska 
vi se till att medarbetarna har den kompetens och de förutsättningar som behövs för att bedriva rätt 
verksamhet på rätt sätt? Med god framförhållning och genom en långsiktig planering har 
kommunen bättre möjlighet att möta framtidens kompetensbehov. 

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen 

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, 
tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande 
till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade 
åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar nya 
medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare och 
avveckling. 

- beskriva ett nuläge 
- analysera framtida utveckling 
- planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning 

Externt perspektiv 
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder 
den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör 
att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga 
förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv 
miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. 
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Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att på olika sätt påverka rekryteringsbehoven. 
Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer. 

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på 
rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Några åtgärder är att 
använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt, utnyttja tekniken bättre och skapa bra 
möjligheter till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och 
arbetsorganisation samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna 
längre i arbetslivet. 

SKL har beräknat hur strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet skulle kunna minska 
behoven av att rekrytera till olika verksamheter. Om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar 
längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 115 000 
personer. Scenarierna är framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt. Det är inte en 
prognos av hur utfallet kommer att bli. 

En halv miljon medarbetare till välfärden 

I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga förändringar görs i arbetssätt 
och bemanning skulle det behövas drygt en halv miljon nya medarbetare till välfärdssektorn1 under 
den kommande tioårsperioden2. Det är en samlad bedömning av rekryteringsbehoven för hela 
sektorn, men behoven kan skilja sig åt mellan olika delar av landet. 

Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för två tredjedelar av 
rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade behov av välfärd för den resterande 
tredjedelen. 

Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst kopplad till den 
demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att arbetsgivarna kan påverka situationen och att 
rekryteringsbehovet påverkas av en rad andra faktorer, som konjunkturförändringar, globalisering, 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska beslut/reformer. 

Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år och är vana vid 
stora omställningar kan behovet av nyrekryteringar de kommande åren bli en utmaning, särskilt 
inom vissa delar av välfärden och i vissa yrken. 

1 Med välfärdssektorn avses kommuner, landsting/regioner eller verksamheter finansierade av dessa. 
2 Denna framskrivning gäller för perioden 2013 tom 2022. 
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Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd 
Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tioårsperioden. Det innebär 
större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Även antalet barn i 
förskole- och skolålder ökar. Stora svängningar i elevkullarnas storlek skapar utmaningar för 
skolsektorn. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och omsorgen i kommunerna, samt till 
förskolan och skolan – nästan 150 000 medarbetare i respektive verksamhet3. I bilaga 2 redovisas 
rekryteringsbehovet för olika yrken. 

Internt perspektiv 
Det finns mycket som vi som arbetsgivare själva kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och 
möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana åtgärder kan exempelvis vara att använda 
kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, 
utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur bra vi som arbetsgivare 

3 Läs mer i rapporterna Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen – hur möter vi rekryteringsutmaningen? Och Sveriges Viktigaste Jobb i 
förskolan och skolan – hur möter vi rekryteringsutmaningen? 
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är på att använda dessa strategier påverkar hur många medarbetare som behöver rekryteras och 
vilken kompetens dessa behöver. 

Nuläge 

Så här ser det ut i service- och teknikförvaltningen när det gäller kommande pensionsavgångar. 
Detta ger en första överblick och är ett första utgångsläge till analysen och bedömningen av det 
kommande behovet av kompetens. 

K K K K K K M M M M M M Totalt 

Enhet 60 61 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65 

Park, Skog & Natur 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 3 0 11 

Mat & Måltider 6 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19 

OLC & Vaktmästeri 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

Verksamhetsservice 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sportcentrum 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Gata & Anläggning 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

Stab 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totalt 6 6 5 3 1 2 5 6 3 2 5 0 44 

Analys 

Service- och teknikförvaltningen står mitt i ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under 
de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras 
på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med 
kompetensöverföring och rekrytering.  

Att fortsätta stimulera den interna rörligheten är den huvudsakliga metoden för att tackla 
utmaningarna inom kompetensförsörjning, men det är även nödvändigt att ytterligare stärka 
arbetsgivarvarumärket. Service- och teknikförvaltningen behöver därför under kommande år 
parallellt att fortsätta att arbeta med rutiner och struktur för att öka den interna rörligheten samtidigt 
som fortsatt fokus ligger på att utveckla förvaltningen mot en modern serviceorganisation.  

Förvaltningen har arbetsplatser som anses vara traditionellt mansdominerad eller kvinnodominerad, 
där ett kön är underrepresenterat. Mot bakgrund av det blir det viktigt att i alla rekryteringar sträva 
mot en process som understödjer mångfald och signalerar att alla är välkomna att söka oavsett kön 
och/eller bakgrund.  

En attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarvarumärke ger sina medarbetare tydliga roller 
och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett 
arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. Förvaltningens styrmodell samt 
prestationsbaserade lönesättningsmodell understödjer riktningen mot en attraktiv arbetsgivare. Ett 
ytterligare sätt att uppnå detta är service- och teknikförvaltningens strävan att bli en idédriven 
organisation. Service- och teknikförvaltningen behöver därför under kommande år fortsätta att satsa 
på dessa modeller.  
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"Heltid som norm" som infördes fullt ut juni 2018, bedöms öka möjligheterna att rekrytera rätt 
kompetens och att behålla kompetenta medarbetare. Heltid som norm syftar till att göra 
Katrineholms kommun till en attraktivare arbetsplats och skapa en trygg anställning för samtliga 
medarbetare. Satsningen på heltid påverkar både hälsa och engagemang i positiv riktning.  

Inom Service – och teknikförvaltningen är det totalt 27 personer som av avgått under 2018, varav 5 
har gått i pension. Det ger en personalomsättning på 10,5%. Utifrån målet, idédriven förvaltningen 
kan siffran anses vara rimlig då det behövs en viss rörlighet i förvaltningen för att få fram nya idéer. 
Nya medarbetare kan se verksamheten på nya sätt och därmed bidra till utvecklingen.   

Rekrytering 
Katrineholms kommun är mitt uppe i en stor utbyggnad av förskole- och skolverksamheten samt 
äldreboenden. Detta för att möta behovet när inflyttningen till kommunen ökar samt möta en 
åldrande befolkning. Att staden växer medför bostadsbyggande med tillhörande 
infrastruktursatsningar som ger ett utökat behov av Service – och teknikförvaltningens tjänster inom 
flera områden.  

De bristyrken som vi ser påverkar förvaltningen nu eller i den närmaste framtiden är främst kockar, 
kockassistenter, skogsarbetare samt simlärare. 

Under vintern 2015 genomfördes ett arbete där medarbetare i samtliga förvaltningens enheter fick 
lista vilka egenskaper de värdesatte högst hos en medarbetare. Syftet var att ta fram vilka personliga 
egenskaper som en medarbetare på service- och teknikförvaltningen ska ha, oavsett roll eller enhet. 
Resultatet sammanställdes i ett ordmoln. 

Den vanligast återkommande egenskapen var att en bra kollega och medarbetare skulle vara en 
glädjespridare, vilket förvaltningen tog fasta på. Sedan dess har ”glädjespridare” sökts i samtliga 
rekryteringar, parallellt med övriga önskvärda kompetenser. 

Detta har specificerats i ett antal mer detaljerade personliga egenskaper som framgår enligt 
nedanstående tabell. Syftena är flera – genom att profilen har tagits fram gemensamt, av alla 
förvaltningens medarbetare, finns en delaktighet i rekryteringsarbetet och i förlängningen hur 
förvaltningens arbete formas. Det hjälper oss att rekrytera rätt personer och bidrar till att vi är en 
attraktiv arbetsgivare. Service – och teknikförvaltningen har lyckats etablera begreppet 
glädjespridare både internt och externt. Under 2019 kommer värdeordet tydligare att lyftas i 
rekryteringssammanhang. 
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Mål 
Service – och teknikförvaltningens mål under 2019 

 Hantera kommande generationsskifte, på ett bra sätt, med låg påverkan på verksamheten

 Tydligt medarbetarengagemang samt delaktighet i rekryteringsprocessen

 Attrahera och rekrytera medarbetare som understödjer förvaltningens utveckling

 Stärka Service – och teknikförvaltningens arbetsgivarvarumärke

 Fler samarbeten med anordnare av vuxenutbildningar inom våra verksamhetsområden

 Utveckla och stärka förvaltningens värdeord “Glädjespridare”

 Lansering av ett utvecklat introduktionsprogram

 Utveckla och stärka förvaltninges modell för verksamhetsplanering

 Utveckla och stärka den interna rörligheten

46

46



9 

Åtgärder/handlingsplan 

Mål 
[Engagemang och delaktighet i rekryteringsprocessen] 

Åtgärder 
Åtgärd Resurser Ansvarig Datum Uppföljning 
[Alltid en medarbetare med i 
anställningsgruppen vid 
rekrytering av chef och 
arbetsledare.] 

[Rekrytera
nde chef] 

December 
årligen 

[Grundläggande kravprofil för 
personliga egenskaper framtagen 
gemensamt för rekrytering av 
medarbetare används.] 

[Rekrytera
nde chef] 

December 
årligen 

[Den grundläggande kravprofil för 
personliga egenskaper används 
som utgångspunkt vid rekrytering 
av chefer.] 

[Rekrytera
nde chef] 

December 
årligen 

Mål 
[En effektiv rekryteringsprocess] 

Åtgärder 
Åtgärd Resurser Ansvarig Datum Uppföljning 
[I samband med planerade 
avgångar övervägs alltid 
dubbelanställning för att säkra 
kompetensöverföring.] 

[Avdelni
ngschef] 

December 
årligen 

[Utveckla utformning av 
rekryteringsannonser.] 

[Kommuni
katör/HR] 

December 
årligen 

[Facebook används som kanal vid 
samtlig rekrytering.] 

[Rekrytera
nde chef] 

December 
årligen 

[Säkerställa att den beslutade 
rekryteringsordningen efterlevs.] 

[HR] December 
årligen 

[Stöd från HR i samtliga 
rekryteringar.] 

[HR] December 
årligen 

[HR med i hela 
rekryteringsprocessen när ny chef 
gör sin första rekrytering.] 

[HR] December 
årligen 

Mål 
[Rekrytera rätt personer] 

Åtgärder 
Åtgärd Resurser Ansvarig Datum Uppföljning 
[Rekrytera flexibla personer som 
kan arbeta inom hela 
organisationen.] 

[Rekryter
ande 
chef] 

December 
årligen 

[Anställningsavtalet skrivs så att 
anställningen är i förvaltningen, 
med placering för närvarande i en 
specifik enhet.] 

[Rekryter
ande 
chef] 

December 
årligen 

[I samarbete med BIF samt [STF, [-] December 
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Viadidakt genomföra utbildning 
för kockar.] 

Mat och 
Måltider] 

årligen 

[Undersöka vilka KY-
utbildningar/vuxenutbildningar 
som finns i regionen för att skapa 
samarbete och öka 
rekryteringsvägarna.] 

[Ledning
sgrupp] 

[-] December 

[Alltid genomföra en kartläggning 
av rekryterande enhets 
könsfördelning.] 

[Rekryter
ande 
chef] 

[-] December 
årligen 

[Om enhetens könsfördelning 
visar en obalans vidtas särskilda 
åtgärder. Beskrivning av tjänst 
och annonsering utformas så att 
alla känner sig välkomna att söka 
oavsett kön och/eller bakgrund.] 

[Kommu
nikatör] 

[-] December 
årligen 

[Intervjufrågor framtagna kring 
glädjespridare som används vid 
samtliga intervjuer.] 

[HR/Led
ningsgru
pp] 

December 
årligen 

Mål 
[Vara en attraktiv arbetsgivare] 

Åtgärder 
Åtgärd Resurser Ansvarig Datum Uppföljning 
[Fortsätta att arbeta med 
delaktighet på alla nivåer i 
verksamhetsplaneringen, som 
utmynnar i en personlig 
medarbetaröverenskommelse.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Arbeta strukturerat med 
aktiviteter med syfte att skapa 
engagemang hos våra anställda.] 

[Ledning
sgrupp/E
nhetschef
] 

December 
årligen 

[Fortsätta att arbeta efter en tydlig 
och levande strategikarta för att 
utveckla arbetsplatsen och 
förvaltningen.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Förstärka förhållningssättet  i 
förvaltningen där det ses som 
naturligt för våra medarbetare att 
byta, och/eller prova på andra, 
arbetsuppgifter.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Marknadsföra Lustlistan] [Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Erbjuda strukturerat 
introduktionsprogram för 
nyanställda två gånger per år.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Fortsätta arrangera mötespunkter 
för hela förvaltningen.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Fortsätta att arbeta enligt en 
gemensam, strukturerad och 
prestationsbaserad 
lönesättningsmodell.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 
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[Arbeta aktivt med social 
hållbarhet.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Utveckla introduktionen av nya 
medarbetare.] 

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

[Tydligare uppmuntra 
kompetensutveckling och 
personlig utveckling.] 

[Enhetsc
hef] 

December 
årligen 

[Aktivt arbeta med sjukfrånvaro.] [Enhetsc
hef] 

December 
årligen 

[Alla anställda som avslutar sin 
anställning erbjuds avslutande 
samtal.] 

[Enhetsc
hef] 

December 
årligen 

[Information som framkommer i 
avslutande samtal används för att 
fånga upp förbättringsmöjligheter 
– rutin skapas för detta.]

[Ledning
sgrupp] 

December 
årligen 

Strategikartan uppdaterad i samband med ledningsgruppens verksamhetsplanering inför 2019 

Uppföljning 
De mål och åtgärder som är angivna i föregående rekryterings-/kompetensförsörjningsplan för 
perioden kommer att integreras, följas upp och utvecklas som en del i förvaltningens årliga 
verksamhetsplanering. Kompetensförsörjningsplanen följs även upp årligen i Service – och 
tekniknämnden. 
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Hur uppföljningen har genomförts  
Planen har följts upp i samverkan mellan Service – och teknikförvaltningens ledningsgrupp, 
enhetschefer samt förvaltningens samverkansgrupp.  

När rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen har tagits fram har följande underlag använts: 
 Personalstatistik 2018-11-14

 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen?

 Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun 2015-04-27

Uppföljning av planen har genomförts: 

 Ledningsgrupp, STF, 2018-11-26

 Samtliga chefer, STF, 2018-11-10

 Samverkan, STF, 2018-10-12

 Göra planen känd 
Slutversionen beslutas i nämnd december 2018 och publiceras därefter på Communis. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 STN/2018:121 - 002 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon:  

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Magnus Gustafsson 

Revidering av service- och tekniknämndens 
delegationsordning
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Ingressen till kommunstyrelsens delegationsordning har ändras till en ingress som 
avses bli kommungemensam. Delegationsordningarna i Katrineholms kommun är 
viktiga styrdokument - och målsättningen är att samma ingress ska användas i 
förhållande till samtliga nämnder i kommunen, ett likadant förslag kommer därför tas 
upp i samtliga nämnder. 

Ärendets handlingar
 Förslag till delegationsordning för Service– och tekniknämnden
 Beslutad delegationsordning för Service– och tekniknämnden

Ärendebeskrivning
Förslag till ingress har utarbetatas i samarbete med kommunjurist och representanter 
för de olika förvaltningarna. 

Den föreslagna ingressen innehåller dels viss grundläggande information om vad 
delegering innebär och hur beslut får delegeras, dels en information om att styrelsen 
medger att ordförandebeslut kan tas i brådskande ärenden, även i frågor som inte tagits 
upp i delegationsförteckningen. Det finns också information om att beslut som 
delegerats till anställda avser lägsta delegat.

I förhållande till gällande delegationsordning för Service – och tekniknämnden medför 
förslaget att ingressen får en annan struktur. 

Förvaltningens bedömning
Service – och teknikförvaltningen bedömer att det finns stora fördelar med en 
gemensam ingress till delegationsordningar i Katrineholms kommun.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten
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Delegationsordning för 
Service- och tekniknämnden 
i Katrineholms kommun 

Senast reviderad av Service- och tekniknämnden 2018-12-13 
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53

53



3 (11) 
FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 
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Jäv 5 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 

 Datum 

2018-12-13 
 

 
 

 
Innebörden av delegering 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst 
ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av 
en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte 
ändra en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget. 

Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.  

Vad kan delegeras? 
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut 
uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.  

Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när 
det gäller:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller 
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver 
inte delegeras av nämnden. 

Till vem får beslut delegeras? 
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller 
viss grupp av ärenden.  

En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening 
eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras 
beslutsrätt.  

Ordförandebeslut 
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 
6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i 
ordförandens ställe vid dennes frånvaro.  
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FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 

Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § 
kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38§ 
samma lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före 
nästa nämndsammanträde.  

Vidaredelegering 
Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som 
nämnden delegerat till denne.  

Anmälan av beslut fattade på delegation 
Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på 
delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § 
kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med 
anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas.  

Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan 
till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande. 

Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska anmälas till nämndsekreterare 
i separat beslutad ordning. 

Jäv 
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det 
regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas 
vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.  
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FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden 
i Katrineholms kommun 
Förkortningar: STN Service- och tekniknämnden 

STF Service- och teknikförvaltningen 
SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen 
TrF Trafikförordning 
KFS Kommunal författningssamling 
AB Allmänna bestämmelser 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Yttranden 

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

Ordförande STN 1:e vice ordförande 
STN 

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

- För STF Förvaltningschef 
STF 

Avdelningschef STF 

- För SBF Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF 

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

Förvaltningschef 
STF 

Avdelningschef STF 

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

Trafikhandläggare 
SBF 

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

Myndighetsbeslut 

Trafikärenden 

Dispenser från lokala trafikföreskrifter. Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF Enligt TrF 13 kap 3 
och 4 §§ 

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

Utfärdande av permanenta lokala 

Trafikhandläggare 
SBF 

Trafikhandläggare 

Avdelningschef SBF 

Avdelningschef SBF 

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

TrF 3 kap. 17§, 
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FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

trafikföreskrifter SBF 10 kap 1§ 

Upphävande av gällande permanenta 
lokala trafikföreskrifter 

Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF TrF 3 kap. 17§, 
10 kap 1§ 

Beslut i ärende rörande ansökan om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF Enligt TrF 13 kap 
8 §. 

Utfärdande av grävtillstånd. Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF 44 § Väglag 
(1971:948) 

Beslut om flyttning samt skrotning av 
fordon. 

Trafikhandläggare 
SBF 

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

Godkännande av TA-planer 
(Trafikanordningsplaner) 

Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF VGL 

Beslut om vägvisning. Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF 2 kap 13a§ 
Vägmärkes-
förordning 
(2007:90) 

Övriga myndighetsbeslut 

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

Föreningskonsulent 
STF 

Förvaltningschef STF 

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

Förvaltningschef 
SBF 

Avdelningschef SBF 3§ KFS 4.10 

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

Förvaltningschef 
STF 

Avdelningschef STF Enligt 
förvaltningslagen 
§§ 24 och 27 

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

Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF 

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

Förvaltningschef 
STF 

Avdelningschef STF 

Yttranden till besvärsinstans över Trafikhandläggare Avdelningschef SBF 
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 Datum 

2018-12-13 
 

 
 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

överklagade beslut som fattats på 
delegation inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 
ansvarsområden. 

SBF 

    
Förordnande av parkeringsvakter. Trafikhandläggare 

SBF 
Avdelningschef SBF  

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

Föreningskonsulent 
STF 

Avdelningschef STF  

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

Föreningskonsulent 
STF 

Avdelningschef STF Enligt gällande 
bestämmelser för 
nämndens 
föreningsbidrag. 

    
Beslut om bidrag till enskilda vägar. Trafikhandläggare 

SBF 
Avdelningschef SBF Enligt riktlinjer i 

kommunal 
författningssamling 
KFS 3.2. 
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FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 

 Datum 

2018-12-13 
 

 
 

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

Förvaltningschef 
STF 

Avdelningschef STF  

    
Beslut om attestansvariga och dess 
ersättare inom Service- och 
teknikförvaltningens ansvarsområden för 
ekonomiska transaktioner och fakturor. 
 
Anskaffningsbeslut, till exempel när 
oplanerade situationer uppstår 

Förvaltningschef 
STF 

 
 
 

Respektive 
budgetansvarig chef, 
inom ansvarsområdet 

Avdelningschef STF 
 

   
 

Anskaffningsbeslut utöver löpande 
verksamhet till exempel när oplanerade 
situationer uppstår. 

Förvaltningschef 
STF 

Respektive 
budgetansvarig chef, 
inom ansvarsområde 

I samråd med 
avdelningschef STF 

    
Avtal och upphandling inom STF 
 
Beslut om avtal utan principiell eller större 
ekonomisk betydelse. 

Respektive 
budgetansvarig, 
inom 
ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

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

Respektive 
budgetansvarig, 
inom 
ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

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

Respektive 
budgetansvarig, 
inom 
ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

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

Respektive 
budgetansvarig, 
inom 
ansvarsområde 

Avdelningschef STF I samråd med 
ekonomi och 
upphandlings-
avdelningen, vid 
behov. 

    
Beslut om tecknande eller prolongering av 
ramavtal. 
 
 
 
Tilldelningsbeslut  

VD på Telge Inköp 
AB, alternativt 
upphandlingsstrateg
en 
 
Upphandlingsstrateg 

Anställda på Telge 
Inköp AB, alternativt 
kommunjuristen 
 
 
Ekonomichef 

I samråd med 
förvaltningschef 
STF. 
 
 
För upphandling 
genomförd av 
Telge Inköp AB 

 

60

60



10 (11) 
FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 

Personalärenden inom STF 

Anställning och entledigande av 
förvaltningens personal: 

- avdelningschefer och personal direkt 
underställd förvaltningschef 

Förvaltningschef 
STF 

- övrig personal Personalansvariga 
chefer 

Förvaltningschef STF 

Uppsägning och avskedande av personal, 
disciplinära åtgärder och avstängning. 

Förvaltningschef 
STF 

Efter samråd med 
personalchefen. 

Förordnande av förvaltningschef under 
semester, sjukdom och dylikt. 

Förvaltningschef 
STF 

Kommundirektör 

Förordnande av avdelningschef under 
semester, sjukdom och dylikt. 

Respektive 
avdelningschef 

Förvaltningschef STF 

Beviljande av tjänstledighet för 
förvaltningens personal. 

Personalansvariga 
chefer 

Förvaltningschef STF 

Ledighet för enskilda angelägenheter över 
sex (6) månader. 

Personalansvariga 
chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 27 mom 1 

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

Personalansvariga 
chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 27 mom 3 

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

Personalansvariga 
chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 28 mom 1 

Arbetsmiljö och brandskydd 
inom STF 

Ansvara för att systematiskt 
arbetsmiljöarbete genomförs. 

Ansvara för att systematiskt 
brandskyddsarbete genomförs 

Förvaltningschef 
STF 

Förvaltningschef 
STF 

Fördelning tillåten 

Vidaredelegering 
tillåten 

Övrigt 

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

Ordförande STN 1:e vice ordförande STN 

Beslut om utbildning/konferenser för 
förtroendevalda. 

Ordförande STN 1:e vice ordförande STN 

Beslut om ansökan om tjänstledighet från 
ordföranden. 

2:e vice ordförande 
STN 

1:e vice ordförande STN 
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FÖRSLAG REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-12-13 

Beslut om utbildning/konferenser för 
ordföranden. 

2:e vice ordförande 
STN 

1:e vice ordförande STN 

Beslutsattest för ersättning till 
ordföranden. 

2:e vice ordförande 
STN 

1:e vice ordförande STN 
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Delegationsordning för 
Service- och tekniknämnden 
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Senast reviderad av Service- och tekniknämnden 2018-05-24 

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Beslutshistorik 
Reviderad av Service- och tekniknämnden: 

2010-04-08 

2014-01-23 

2015-09-24 

2017-09-28 

2018-05-24 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

ALLMÄNT 

Syftet med delegation 
Delegation av så kallade rutinärenden skapar utrymme för en mer omfattande 

behandling av betydelsefulla och principiella ärenden i nämnden och möjliggör 

en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningstiden snabbare. Nämnden har att inom det av kommunfullmäktige 

givna reglementet att bestämma om vilka ärenden man vill delegera och till 

vilka. Delegation krävs enligt 6 kap 33 § 1st kommunallagen för att kommunala 

tjänstemän ska få fatta beslut. Delegationsbesluten ska enligt 6 kap 35 § 

kommunallagen anmälas till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla 

eller ändra ett givet delegationsuppdrag. 

Åtgärder som inte får delegeras 
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen (KL) får beslutanderätten i ärenden av 

följande slag inte delegeras: 

▪ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

▪ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har

överklagats

▪ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt

▪ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

▪ om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet

hänskjutas till nämnden för avgörande, trots att ärendetypen är delegerad.

Ärenden får även i andra fall överlämnas till nämnden för avgörande om

ärendets karaktär bedöms motivera det och nämndens beredning finner det

lämpligt.

Åtgärder och beslut av rent förberedande eller verkställande art 
behöver inte delegeras. 

Anmälan av beslut till nämnden 
Delegationsbeslut ska anmälas på delegationslista vid Service- och 

tekniknämnden närmast kommande sammanträde.  

Definitioner 
Beslut som är delegerat till Förvaltningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro 

fattas av t f förvaltningschef STF/SBF. 

Beslut som är delegerat till Avdelningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro 

fattas av t f avdelningschef. 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Med tjänsten Trafikhandläggare SBF likställs Trafikingenjör, 

Entreprenadingenjör, Projektledare, Stadsträdgårdsmästare och 

Trädgårdsarkitekt. 

I de fall nämndens ordförande är delegat är nämndens vice ordförande ersättare 

om ordinarie ordförande inte är tillgänglig. 

Övrigt 
Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet utan t ex 

endast förändrar paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses 

delegationsordningen även då vara gällande. Delegationsordningen anses 

även vara gällande i det fall titulaturen förändras generellt i kommunen 

för tjänstemän. 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i 
Katrineholms kommun 

Förkortningar: STN Service- och tekniknämnden 

STF Service- och teknikförvaltningen 

SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen 

TrF Trafikförordning 

KFS Kommunal författningssamling 

AB Allmänna bestämmelser 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Yttranden 

Yttrande som på grund av kort remisstid 

eller ärendets innehåll måste/kan besvaras 

utan nämndbeslut. 

Ordförande STN 1:e vice ordförande 

STN 

Besvara inkomna skrivelser och remisser 

som bedöms vara av sådan art att de inte 

behöver nämndbehandlas: 

- För STF Förvaltningschef 

STF 

Avdelningschef STF 

- För SBF Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 

Yttranden till Bygg och miljönämnden 

över förslag till detaljplaner/ändringar i 

planer med mera med ringa påverkan, 

inom Service- och teknikförvaltningens 

ansvarsområden 

Förvaltningschef 

STF 

Avdelningschef STF 

Yttrande till polismyndighet i fråga om att 

ta offentlig platsmark i anspråk.  

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 3 kap 2 och 15 §§ 

Ordningslag 

(1993:1617) 

Myndighetsbeslut 

Trafikärenden 

Dispenser från lokala trafikföreskrifter. Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF Enligt TrF 13 kap 3 

och 4 §§ 

Utfärdande av tillfälliga lokala 

trafikföreskrifter med giltighet upp till sex 

(6) månader. 

Utfärdande av permanenta lokala 

trafikföreskrifter 

Trafikhandläggare 

SBF 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 

Avdelningschef SBF 

Med stöd av TrF 10 

kap 1-3 §§ och TrF 

10 kap 14 § 

TrF 3 kap. 17§, 

10 kap 1§ 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Upphävande av gällande permanenta 

lokala trafikföreskrifter 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF TrF 3 kap. 17§, 

10 kap 1§ 

Beslut i ärende rörande ansökan om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF Enligt TrF 13 kap 

8 §. 

Utfärdande av grävtillstånd. Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 44 § Väglag 

(1971:948) 

Beslut om flyttning samt skrotning av 

fordon. 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 16 och 18 §§  

Förordning om 

flyttning av fordon i 

vissa fall (1982:198) 

Godkännande av TA-planer 

(Trafikanordningsplaner) 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF VGL 

Beslut om vägvisning. Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 2 kap 13a§ 

Vägmärkes-

förordning 

(2007:90) 

Övriga myndighetsbeslut 

Beslut om tillstånd och registrering i 

lotteriärenden samt beslut om utnämnande 

av kontrollanter med stöd av lotterilagen. 

Föreningskonsulent 

STF 

Förvaltningschef STF 

Beslut om tillfälliga avvikelser från 

kommunal författningssamling om Taxa 

för upplåtelse av mark på offentlig plats. 

Förvaltningschef 

SBF 

Avdelningschef SBF 3§ KFS 4.10 

Avvisning av för sent inkommet 

överklagande samt omprövning av beslut 

inom Service- och teknikförvaltningens 

ansvarsområden. 

Förvaltningschef 

STF 

Avdelningschef STF Enligt 

förvaltningslagen 

§§ 24 och 27 

Avvisning av för sent inkommet 

överklagande samt omprövning av beslut 

inom Samhällsbyggnadsförvaltningens 

ansvarsområden. 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 

Yttranden till besvärsinstans över 

överklagade beslut som fattats på 

delegation inom Service- och 

teknikförvaltningens ansvarsområden. 

Förvaltningschef 

STF 

Avdelningschef STF 

Yttranden till besvärsinstans över 

överklagade beslut som fattats på 

delegation inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

ansvarsområden. 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Förordnande av parkeringsvakter. Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF 

Ekonomiärenden 

Kommunala bidrag 

Beslut om ekonomiskt stöd till 

samlingslokalhållande föreningar såsom 

bygdegårdar eller motsvarande. 

Föreningskonsulent 

STF 

Avdelningschef STF 

Beslut om ekonomiskt stöd i form av 

grundbidrag till föreningar som är 

grundregistrerade hos Service- och 

tekniknämnden. 

Föreningskonsulent 

STF 

Avdelningschef STF Enligt gällande 

bestämmelser för 

nämndens 

föreningsbidrag. 

Beslut om bidrag till enskilda vägar. Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF Enligt riktlinjer i 

kommunal 

författningssamling 

KFS 3.2. 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 

 Datum 

2018-05-24 

 

 

 

Ekonomisk styrning inom STF 

    

Omdisponering av anslagna medel i 

investeringsbudgeten under 6 

prisbasbelopp inom förvaltningens 

programområde. 

Förvaltningschef 

STF 

Avdelningschef STF  

    

Beslut om attestansvariga och dess 

ersättare inom Service- och 

teknikförvaltningens ansvarsområden för 

ekonomiska transaktioner och fakturor. 

 

Anskaffningsbeslut, till exempel när 

oplanerade situationer uppstår 

Förvaltningschef 

STF 

 

 

 

Respektive 

budgetansvarig chef, 

inom ansvarsområdet 

Avdelningschef STF 
 

   
 

Anskaffningsbeslut utöver löpande 

verksamhet till exempel när oplanerade 

situationer uppstår. 

Förvaltningschef 

STF 

Respektive 

budgetansvarig chef, 

inom ansvarsområde 

I samråd med 

avdelningschef STF 

    

Avtal och upphandling inom STF 
 

Beslut om avtal utan principiell eller större 

ekonomisk betydelse. 

Respektive 

budgetansvarig, 

inom 

ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

    

Inköp av varor och tjänster samt anlitande 

av entreprenörer och konsulter, enligt 

ramavtal. 

Respektive 

budgetansvarig, 

inom 

ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

    

Offentlig upphandling av varor och 

tjänster, inom ram för beslutade 

investeringar. 

Respektive 

budgetansvarig, 

inom 

ansvarsområde 

Avdelningschef STF  

    

Beslut om medverkan i gemensam 

upphandling med andra aktörer och 

tecknande av gemensamma avtal. 

Respektive 

budgetansvarig, 

inom 

ansvarsområde 

Avdelningschef STF I samråd med 

ekonomi och 

upphandlings-

avdelningen, vid 

behov. 

    

Beslut om tecknande eller prolongering av 

ramavtal. 

 

 

 

Tilldelningsbeslut  

VD på Telge Inköp 

AB, alternativt 

upphandlingsstrateg

en 

 

Upphandlingsstrateg 

Anställda på Telge 

Inköp AB, alternativt 

kommunjuristen 

 

 

Ekonomichef 

I samråd med 

förvaltningschef 

STF. 

 

 

För upphandling 

genomförd av 

Telge Inköp AB 

 

Personalärenden inom STF 
 

Anställning och entledigande av    
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

förvaltningens personal: 

- avdelningschefer och personal direkt 

underställd förvaltningschef 

Förvaltningschef 

STF 

- övrig personal Personalansvariga 

chefer 

Förvaltningschef STF 

Uppsägning och avskedande av personal, 

disciplinära åtgärder och avstängning. 

Förvaltningschef 

STF 

Efter samråd med 

personalchefen. 

Förordnande av förvaltningschef under 

semester, sjukdom och dylikt. 

Förvaltningschef 

STF 

Kommundirektör 

Förordnande av avdelningschef under 

semester, sjukdom och dylikt. 

Respektive 

avdelningschef 

Förvaltningschef STF 

Beviljande av tjänstledighet för 

förvaltningens personal. 

Personalansvariga 

chefer 

Förvaltningschef STF 

Ledighet för enskilda angelägenheter över 

sex (6) månader. 

Personalansvariga 

chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 27 mom 1 

Ledighet för enskilda angelägenheter vid 

synnerliga skäl under högst tio (10) dagar 

per kalenderår. 

Personalansvariga 

chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 27 mom 3 

Beslut att behålla hela eller del av lönen 

vid ledighet för utbildning. 

Personalansvariga 

chefer 

Förvaltningschef STF AB 94 § 28 mom 1 

Arbetsmiljö och brandskydd 
inom STF 

Ansvara för att systematiskt 

arbetsmiljöarbete genomförs. 

Ansvara för att systematiskt 

brandskyddsarbete genomförs 

Förvaltningschef 

STF 

Förvaltningschef 

STF 

Fördelning tillåten 

Vidaredelegering 

tillåten 

Övrigt c) Löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen)

Beslut av brådskande karaktär, där 

nämndens utslag inte kan avvaktas och 

frågan inte bedöms kräva särskilt 

nämndsammanträde. 

Ordförande STN 1:e vice ordförande STN 

Beslut om utbildning/konferenser för 

förtroendevalda. 

Ordförande STN 1:e vice ordförande STN 

Beslut om ansökan om tjänstledighet från 

ordföranden. 

2:e vice ordförande 

STN 

1:e vice ordförande STN 

Beslut om utbildning/konferenser för 

ordföranden. 

2:e vice ordförande 

STN 

1:e vice ordförande STN 
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Beslutsattest för ersättning till 

ordföranden. 

2:e vice ordförande 

STN 

1:e vice ordförande STN 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-12-06 STN/2018:116 - 048 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Britt Fredriksson 

Service- och tekniknämnden

Förslag på lokalisering Idrottens Hus 2019 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget om lokalisering av 
Idrottens Hus, samt uppdrar till föreningsservice att erbjuda Västgötagatan 18 som en 
mötesplats, ett Idrottens Hus, till service- och tekniknämndens bidragsberättigade 
föreningar.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens ordförande har uppdragit till kommunens 
föreningsservice att tillsammans med Sörmlandsidrotten och Katrineholms 
Idrottsallians föreslå lämplig lokalisering för Idrottens Hus 2019.

Föreningsservice har i dialog med Sörmlandsidrotten och Katrineholms Idrottsallians 
sett ut en lämplig lokal för Idrottens Hus 2019.

Den föreslagna lokalen som finns på Västgötagatan 18, har förutsättningar att bli en 
mötesplats, ett Idrottens Hus, där olika föreningar kan skapa samverkansvinster i den 
dagliga verksamheten. Inte minst när det gäller utbildning och administration. 
Utrymme finns även för Fritidsbanken att etablera sin verksamhet i lokalerna. 
Närheten till föreningsservice ger goda möjligheter för ett bra samarbete med 
Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Uppdrag lokalisering Idrottens Hus 2019
 Ritning föreslagen lokal för Idrottens Hus

Britt Fredriksson
Enhetschef

Beslutet skickas till: 
Akten
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-10-31 

Utdragsbestyrkande

STN/2018:116- 048 § 7

Uppdrag lokalisering Idrottens Hus 2019 
Beslut
Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens 
vägnar att ge kommunens föreningsservice i uppdrag att tillsammans med 
Katrineholms Idrottsallians och Sörmlandsidrotten föreslå lämplig lokalisering för 
Idrottens Hus för 2019. I arbetet ska kommunens föreningar involveras. Uppdraget 
ska redovisas vid service- och tekniknämndens sammanträde den 13 december 2018.

Ärendebeskrivning
Föreningslivet är en viktig del av Katrineholm. Inom föreningslivet och 
idrottsrörelsen får barn och ungdomar dagligen upplevelser, möjlighet till fysisk 
stimulans och en meningsfull fritid. De får också lära sig demokratiska värderingar 
och sunda levnadsvanor. Idrotten i Katrineholm med kransorter är en stark kraft för 
inkludering och för en ökad jämställdhet. För att ytterligare stärka idrottens betydelse 
som en positiv kraft i samhället vill Katrineholms kommun med avstamp i det 
Idrottspolitiska programmet bidra och visa sin uppskattning för det angelägna arbete 
som utförs av föreningsliv och idrottsrörelse.

Kommunen har sedan 2014 arbetat tillsammans med idrottsrörelsen i ett dialog- och 
utvecklingsforum, den så kallade Framtidsgruppen. I det arbetet har idrottsrörelsen 
uttryckt ett behov av en mötesplats, ett Idrottens Hus, där olika föreningar kan skapa 
samverkansvinster i den dagliga verksamheten. Inte minst när det gäller utbildning 
och administration. Idrottens Hus ska också kunna fungera som en mötesplats för 
ungdomar från olika idrotter.

Service- och tekniknämnden har för avsikt att bidra till en eventuell hyreskostnad 
under 2019 för att möjliggöra uppstarten av ett Idrottens Hus.

Innan ett eventuellt bidrag, om max 252 000 kr beviljas, behöver lämplig lokalisering 
av ett Idrottens Hus presenteras. Detta ska göras i ett samarbete mellan Katrineholms 
Idrottsallians, Sörmlandsidrotten och kommunens föreningsservice. Viktigt är också 
att kommunens föreningar involveras i arbetet. Förslaget ska redovisas för beslut vid 
service- och tekniknämndens sammanträde den 13 december 2018, och bidraget till 
en eventuell hyreskostnad kan därefter börja betalas ut från service- och 
tekniknämnden till berörd hyresvärd från och med den 1/1 2019.
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-10-31 

Utdragsbestyrkande

Anneli Hedberg
Ordförande Service- och tekniknämnden

Beslutet skickas till:
Katrineholms Idrottsallians
Sörmlandsidrotten
akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- och TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-11-28 STN/2018:109 - 009 

Service- och teknikförvaltningen Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdagar 2019- service- och tekniknämnden 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till

sammanträdesdagar 2019 för service- och tekniknämnden.

2. Sammanträdena ska vara öppna för allmänheten.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2019 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden 
torsdagar klockan 13.15 (med undantag för februari och juni) följande datum:

Månad STN
torsdagar

klockan 13:15

Anmärkning Beredning
måndagar 

klockan 13:15
januari 17 7
februari 28

Förmiddag
 Årsredovisning för 2018
 Redovisning av genomförd

internkontroll (1 mars)

18

mars -
april 11 1
maj 23 13
juni 20

Klockan 9:00
10

juli -
augusti 29  Underlag för övergripande plan

med budget för 2020-2022 (31
augusti)

19

september 26  Delårsrapport för 2019
(30 september)

16

oktober - 28
november 7  Sammanträdesdagar 2020
december 19 9

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.
___________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, akten
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3 

1 Budgetuppföljning och prognos 
Prognos: 0 tkr 

Stängningen av simhallen inkl. återbetalning av årskort påverkar resultatet. Innan kakelraset som 

föranledde stängningen fanns under våren en positiv besökstrend som gör att de ekonomiska 

effekterna av stängningen blir något mindre än vad de annars kunnat bli. 

Ökade kostnader för livsmedel påverkar resultatet. Från 2017 har det skett en tydlig ökning av 

livsmedelspriser och därmed kommunens livsmedelskostnader, prisökningen gäller främst 

proteinrika livsmedel. Under 2018 gick kommunen dessutom in i ett nytt dyrare livsmedelsavtal. 

Ökade kostnader för livsmedel motiverar en negativ prognos för service- och 

teknikförvaltningen men en intäkt från Lyckliga gatorna samt ett mycket aktivt och målmedvetet 

arbete för att effektivisera och minska kostnaderna har genomförts och förbättrar prognosen. 

Nämndens resultat kan i hög grad påverkas av vinterväghållningen. Möjligheten att påverka det 

slutliga resultatet för vinterväghållningen är mycket begränsad. I sammanhanget är det också 

viktigt att peka på att service- och teknikförvaltningen i hög grad påverkas av generellt ökade 

kostnader för el och drivmedel. Verksamheten kompenseras inte för dessa ökade kostnader utan 

behöver ständigt arbeta för att på olika sätt möta dessa kostnadsökningar. 

Faktorer som påverkar resultatet positivt är att personalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket 

främst beror på vakanser och oplanerad frånvaro. Ökad försäljning av varor och tjänster har gett 

en högre intäkt än budgeterat. Flera viktiga insatser genomförs också i syfte att verksamheten 

ska kunna lämna ett nollresultat eller bättre. Ett ansvarsfullt ekonomiskt förhållningssätt 

genomsyrar verksamheten och gäller bland annat i rekryteringsprocessen, vid inköp och vid 

utbildningar. Redan nu kan det konstateras att insatserna ger resultat. Det är dock viktigt att 

insatseras omfattning balanseras mot verksamhetens behov. Det vill säga att verksamheten även 

fortsatt genomförs med hög kvalitet och på ett sådant sätt som uppdragsgivaren önskat. 

Väsentliga händelser: 

Ett intensivt arbete med att iordningsställa Rådmannens, inne- och uteytor pågick oktober. 

MIKA-projektet 

För den kommande praktikperioden har samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen 

resulterat i sex praktikplatser vid Furuliden och Strandgårdens kök. Deltagarna kommer bland 

annat få möjligheter att baka och laga lättare rätter till frukost och lunch på avdelningarna. Även 

språkträningen kommer fortsatt att vara en viktig del av praktiktiden. 

En utmaning är att komma till rätta med den höga frånvaron i deltagargruppen. Tillsammans 

med deltagarna pågår ett arbete kring detta. Förutsättningarna att lyckas bedöms som goda, inte 

minst då det finns en uttalad vilja från deltagarnas sida att minska frånvaron. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 32 264 31 190 1 074 37 727 

Interna intäkter 111 020 108 990 2 030 130 788 

SUMMA INTÄKTER 143 284 140 179 3 105 168 515 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -4 056 -2 991 -1 066 -3 667 
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Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

Bidrag -3 945 -3 957 11 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -9 027 -7 123 -1 904 -8 959 

Personalkostnader -90 889 -93 562 2 673 -112 529 

Externa hyror -18 022 -17 640 -382 -21 168 

Interna hyror 0 -14 14 -17 

Interna övriga kostnader -12 482 -10 288 -2 193 -13 035 

Kapitalkostnader -26 869 -26 872 3 -32 247 

Finanskostnader 76 42 34 50 

Övriga verksamhetskostnader -60 794 -59 594 -1 200 -72 400 

varav elkostnader -4 251 -4 615 364 -5 669 

varav drivmedel -1 191 -948 -242 -1 138 

varav fjärrvärme -396 -459 63 -610 

varav livsmedel -22 012 -22 318 306 -27 480 

SUMMA KOSTNADER -226 008 -221 998 -4 011 -268 719 

TOTALT -82 725 -81 819 -906 -100 204 
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5 

 

1.1 Stab 

Prognos: 250 tkr 

Ekonomiska kommentarer: Personalkostnader avviker fortsatt positivt och beror på frånvaro 

under våren i form sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av barn. Avvikelsen kan också 

förklaras av en mindre felbudgetering. 

Väsentliga händelser: Under oktober var det mycket förberedelsearbete inför bytet av 

kommunens affärssystem. Arbetet med budget 2019 har startats upp under oktober. Staben har 

andordnat en förvaltningsgemensam GDPR-dag. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 160 168 -8 201 

     

Interna intäkter 97 434 -337 521 

SUMMA INTÄKTER 257 602 -345 722 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -24 -5 -20 -6 

Personalkostnader -2 646 -3 321 675 -3 985 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -40 -30 -10 -36 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -36 -29 -6 -35 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -1 0 -1 0 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -2 746 -3 385 639 -4 062 

     

TOTALT -2 489 -2 783 295 -3 340 
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1.2 Mat och måltider 

Prognos: - 200 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

De externa intäkterna avviker positivt bland annat med anledning av att enheten har flera 

tillfälliga stödanställningar än budgeterat. 

De interna intäktera fortsätter avvika negativt. Detta är en väntad trend som beror på att 

måltidspriserna inte har höjts fullt ut. Nämnden kommer delvis att kompenseras för att minska 

effekterna av detta. I enhetens prognos har hänsyn tagit till detta. Försäljningen av 

måltidskuponger är högre i oktober än i september. I kombination med en högre förväntad intäkt 

från kommunfesten bidrar även detta till en förbättrad prognos. 

Personalkostnaderna avviker negativt vilket i huvudsak förklaras av en engångsutbetalning samt 

flera stödanställningar än budgeterat. 

Avvikelsen på interna kostnader beror på att hela budgeten för ökade livsmedelspriser ligger på 

kostnadsposten övriga verksamhetskostnader. En del av detta borde ha budgeterats på övriga 

interna kostnader.  Utöver ovanstående påverkar även ett ojämnt inflöde av livsmedelsfakturor 

övriga verksamhetskostnader. 

Väsentliga händelser 

Det har genomförts ett uppstarts- och informationsmöte med restaurangskolan med anledning av 

en ny vuxenutbildning. Ett intensivt planerings- och förarbete inför kommunfesten har skett i 

oktober. 

Kommunens dietister har genomfört en specialkostutbildning med delar av mat och måltiders 

personal. 

Ett omfattande rekryteringsarsarbete av personal till förskoleverksamheten pågår fortsatt. En ny 

kökschef är rekryterad till Yngargården (Björksviksgruppen). 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 8 946 8 468 478 10 462 

Interna intäkter 59 888 60 257 -370 72 309 

SUMMA INTÄKTER 68 834 68 726 108 82 771 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -1 0 -1 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -1 506 -1 542 36 -1 850 

Personalkostnader -36 629 -35 875 -754 -43 049 

Externa hyror -4 556 -4 556 0 -5 467 

Interna hyror 0 -14 14 -17 

Interna övriga kostnader -4 472 -4 196 -276 -5 125 

Kapitalkostnader -1 365 -1 365 0 -1 638 

Finanskostnader 0 0 0 0 
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Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

Övriga verksamhetskostnader -19 587 -20 005 418 -24 704 

varav elkostnader -111 -113 3 -136 

varav drivmedel 0 0 0 0 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -17 227 -17 710 482 -21 949 

SUMMA KOSTNADER -68 114 -67 552 -562 -81 850 

TOTALT 719 1 173 -454 920 
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1.3 Verksamhetsservice 

Prognos: 500 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

De interna intäkterna avviker positivt. Detta förklaras av ökad omfattning av städtjänster, flera 

växelanknytningar, ökad mobiltelefonförsäljning samt att bilsamordningen genererar en högre 

intäkt än budgeterat. Den positiva avvikelsen för de interna intäkterna förklarar den negativa 

avvikelsen för övriga verksamhetskostnader. Specifika förutsättning innevarande år lägger 

grunden för den positiva avvikelsen för de interna intäkterna. Denna utveckling bedöms inte 

fortsätta 2019. 

Personalkostnader uppvisar ett överskott. Detta förklaras av att tjänsten som städcontrollern var 

vakant under ett antal månader. 

Väsentliga händelser: 

Den nya städentreprenören har haft en tuff första månad med en rad anmärkningar, vår 

städcontroller har med anledning av detta en tät dialog med företagets ledning. Företaget har 

ca 70 personer inne för att sköta städningen av kommunens lokaler. Ca 90% av arbetsstyrkan 

har gjort en övergång från våra tidigare entreprenörer. 

Bilsamordningen har genomfört däckbyte på alla personbilar. Den kvardröjande värmen har 

gjort att skiftet gått smidigt i och med kort kötid på däckverkstaden. 

Växeln har haft uppstartsmöte med den nya mobilleverantören. En ny intern telesöksfunktion 

har lanserats på Communis. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 979 928 51 1 114 

Interna intäkter 23 613 22 164 1 449 26 597 

SUMMA INTÄKTER 24 593 23 093 1 500 27 711 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -111 -138 27 -166 

Personalkostnader -2 478 -2 700 223 -3 240 

Externa hyror -44 -44 0 -53 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -593 -511 -82 -613 

Kapitalkostnader -320 -320 0 -384 

Finanskostnader -1 0 -1 0 

Övriga verksamhetskostnader -19 950 -18 996 -954 -22 796 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -25 -26 0 -31 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 
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Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

varav livsmedel -1 0 -1 0 

SUMMA KOSTNADER -23 498 -22 710 -787 -27 253 

TOTALT 1 095 382 713 458 
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1.4 OLC & vaktmästeri 

Prognos: 200 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

De interna intäkterna är högre än budgeterat, detta beror på ökade livsmedelskostnader. De 

ökade livsmedelskostnaderna ger ett högre pris. 

Personalkostnaden avviker positiv till följd av en vakans. Vakansen kommer att kvarstå under 

resten av året. 

Väsentliga händelser:  

Ny matbil levererad. Matbilen är omlastningens första HVO-drivna bil. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 1 060 1 117 -57 1 340 

Interna intäkter 14 594 14 345 249 17 214 

SUMMA INTÄKTER 15 654 15 462 192 18 554 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -36 -58 22 -70 

Personalkostnader -7 246 -7 297 51 -8 757 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -591 -601 10 -721 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Finanskostnader -2 0 -2 0 

Övriga verksamhetskostnader -5 911 -5 749 -163 -6 898 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -181 -189 8 -227 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -4 648 -4 417 -231 -5 300 

SUMMA KOSTNADER -13 787 -13 705 -82 -16 446 

TOTALT 1 867 1 757 110 2 109 
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1.5 Gata & anläggning 

Prognos: + - 0 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

Kostnaderna för anläggnings- och underhållsmaterial avviker markant från budget. 

Förklaringarna till detta är flera. En av förklaringarna som lyftes fram vid delårsbokslutet är 

korrigerad medan andra alltjämt är giltiga. De handlar på olika sätt om utmaningar att planera 

för projekten långt i förväg när inte alla förutsättningar och volymer för kommande projekt är 

kända. Den omständigheten innebär inte bara att volymerna med tillhörande kostnader blir högre 

än budgeterat utan också att kostnaderna kan ses i det ekonomiska utfallet före dess att arbetet 

genererar en intäkt. 

Fakturering kvarstår för ett antal projekt bland annat avseende Stockholmsvägen, 

Eriksbergsvägen, Sveaparken samt ett antal mindre projekt beställda av KFAB. 

Väsentliga händelser:  

Planeringen för sopsaltningsprojektet pågår liksom inköp av utrustning. Teststräckan för 

sopsaltningen är nu beslutad och presenterad på hemsidan. En särskild testgrupp kommer att 

engageras i projektet. 

Flera projektarbeten pågår och är färdigställda inom kort. Bland annat har del av Sveaparken 

färdigställts och kommer invigas under november och vid Västgötagatan har ett nytt 

övergångsställe byggts för säkrare passage. Under oktober har ett stort fokus varit slutarbetet 

inför flytten till Rådmannen. 

En organisationsjustering har genomförts under oktober. Justeringen är tänkt att bidra till en 

bättre arbetsmiljö samt en tydligare arbetsfördelning vid enheten. 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 4 008 3 495 513 4 194 

     

Interna intäkter 10 169 9 075 1 094 10 890 

SUMMA INTÄKTER 14 177 12 570 1 607 15 084 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -3 532 -1 417 -2 115 -1 700 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -3 735 -2 932 -803 -3 519 

Personalkostnader -7 947 -8 287 340 -9 944 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -576 23 -599 28 

Kapitalkostnader -1 986 -1 987 0 -2 384 

Finanskostnader -1 0 -1 0 

Övriga verksamhetskostnader -6 245 -6 511 265 -7 944 
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Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

varav elkostnader -1 982 -1 741 -241 -2 220 

varav drivmedel -566 -457 -109 -548 

varav fjärrvärme -8 -8 0 -10 

varav livsmedel -2 -13 11 -15 

SUMMA KOSTNADER -24 022 -21 110 -2 912 -25 463 

TOTALT -9 845 -8 540 -1 305 -10 379 
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1.6 Park 

Prognos: 100 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

Den positiva avvikelsen för interna intäkter förklaras i huvudsak av en betalning från 

samhällsbyggnadsförvaltningen för ett arbete som utfördes vid Talltullen 2017. 

Ej budgeterade statliga bidrag ger även en positiv avvikelse på externa intäkter. 

Posten köp av verksamhet avviker negativt på grund av flera och dyrare snö- och 

halkbekämpningsinsatser än budgeterat. Även en faktura avseende snöröjning 2017 påverkar 

utfallet negativt. 

Väsentliga händelser: 

Enheten har stått som värd när en branschrepresentant varit på besök för att ta del av 

kommunens arbete med alternativa underlag vid lekplatser. Besöket inrymde även ett besök 

hos kommunens leverantör av träflis. 

Ytterligare steg har tagits i arbetet med den nya nedskräpningsstrategin. Provområden för 

mätning av nedskräpning har utsetts. 

Djulöleden (en cykelled) är uppmärkt och "uppfräschad". 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 5 662 4 685 977 5 622 

Interna intäkter 1 218 775 443 930 

SUMMA INTÄKTER 6 879 5 460 1 419 6 552 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -201 -404 203 -485 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -1 129 -244 -885 -293 

Personalkostnader -9 239 -9 075 -164 -10 890 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader 243 -71 313 -85 

Kapitalkostnader -1 903 -1 903 0 -2 284 

Finanskostnader 1 0 1 0 

Övriga verksamhetskostnader -2 378 -1 963 -415 -2 356 

varav elkostnader -143 -144 2 -173 

varav drivmedel -175 -148 -28 -177 

varav fjärrvärme -206 -250 44 -300 

varav livsmedel 0 -5 5 -6 

SUMMA KOSTNADER -14 608 -13 661 -947 -16 393 
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TOTALT -7 729 -8 201 472 -9 841 
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1.7 Skog & natur 

Prognos: + - 0 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

Intäkterna för skogsavverkning är enligt prognosen lägre än budgeterat. Detta kompenseras av 

lägre kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial. 

Personalkostnaderna avviker positivt med anledning av vakanta tjänster samt en under 

september tillfällig tjänstledighet. 

Väsentliga händelser: 

En reflektion är att det är ett mindre inflöde av deltagare till verksamheten. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter     

 1 685 2 447 -762 2 936 

Interna intäkter     

SUMMA INTÄKTER 93 42 52 50 

 1 778 2 488 -710 2 986 

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial     

Bidrag -147 -733 586 -880 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader 0 0 0 0 

Personalkostnader -91 -125 34 -150 

Externa hyror -3 586 -3 784 198 -4 541 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader 0 0 0 0 

Kapitalkostnader -83 0 -83 0 

Finanskostnader -1 367 -1 367 0 -1 640 

Övriga verksamhetskostnader 80 42 38 50 

varav elkostnader -582 -702 119 -842 

varav drivmedel -19 0 -19 0 

varav fjärrvärme -111 0 -111 0 

varav livsmedel -13 0 -13 0 

SUMMA KOSTNADER 0 0 0 0 

 -5 776 -6 670 894 -8 004 

TOTALT     
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1.8 Sportcentrum 

Prognos: + - 0 tkr 

Ekonomiska kommentarer: 

De externa intäkterna avviker negativt. Avvikelsen har en stark koppling till 

simhallsrenoveringen. Nämnden kommer delvis att kompenseras för detta intäktsbortfall. I 

enhetens prognos har hänsyn tagits till detta. 

Personalkostnaderna visar fortsatt en positiv avvikelse pga. minskat behov av bemanning i 

simhallen. 

Väsentliga händelser: 

En utvärdering av föreningsmässan har genomförts. Konceptet kommer att ses över och 

eventuellt omarbetas. 

Efterarbete med anledning av kemikalieinventeringen pågår. 

I simhallen är nu allt gammalt kakel borttaget. Renoveringsarbetet fortskider och förvaltningen 

inväntar besked om eventuella förändringar i tidplanen och när simhallen åter kan öppnas för 

allmänheten. Enheten deltar också regelbundet vid byggmöten där, utöver det pågående 

renoveringsarbetet, också diverse tillgänglighetsanpassningar för simhallen diskuteras. 

Uppspolning av isbanan skedde under oktober. Den tidiga isläggningen har inneburit att 

föreningar från andra delar av landet bokat tider vid Sportcentrum. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 7 886 9 083 -1 198 10 900 

Interna intäkter 508 250 258 300 

SUMMA INTÄKTER 8 393 9 333 -940 11 200 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -4 -168 164 -202 

Bidrag -3 945 -3 957 11 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -541 -317 -225 -380 

Personalkostnader -9 517 -10 218 701 -12 262 

Externa hyror -10 024 -10 025 0 -12 029 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -323 -126 -197 -151 

Kapitalkostnader -6 150 -6 150 0 -7 380 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -4 980 -4 890 -91 -5 868 

varav elkostnader -1 940 -2 617 676 -3 140 

varav drivmedel -101 -108 8 -130 

varav fjärrvärme -3 0 -3 0 

varav livsmedel -101 -162 62 -195 

SUMMA KOSTNADER -35 486 -35 850 364 -43 020 
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  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

     

TOTALT -27 093 -26 517 -576 -31 820 
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2 Investeringar 
Projekt Projektnamn Avd/Enhet Utfall Budget Avvikelse 

63017 Arbetsmiljöåtgärder Förvaltningschef -190 -500 310 

63080 Inventarier Kerstinboda 
(samprojekt med KFAB) 

Förvaltningschef -3 240 -3 500 260 

63155 Oförutsedda investeringar Förvaltningschef -525 -1 800 1 275 

Totalt   -3 955 -5 800 1 845 

63154 Datastöd utveckling tillgänglighet Avdelningschef 0 -52 52 

Totalt   0 -52 52 

63024 Storköksutrustning Mat & måltider -1 968 -2 080 112 

63125 Måltidsmiljö i våra restauranger Mat & måltider -740 -1 540 800 

Totalt   -2 708 -3 620 912 

63169 Maskiner och utrustning 
verksamhetsservice 

Verksamhetsservice -227 -460 233 

Totalt   -227 -460 233 

63170 Matbil, fossilfri Omlastning -47 -1 200 1 153 

Totalt   -47 -1 200 1 153 

63002 Fordon och maskiner Avdelningschef -1 443 -6 067 4 624 

Totalt   -1 443 -6 067 4 624 

63032 Upprustning grusbelagda gc-
vägar 

Gata Anläggning 8 -200 208 

63058 Uppsättning stålkanter finparker Gata Anläggning 20 0 20 

63106 Brobesiktningar och broåtgärder Gata Anläggning -454 0 -454 

63081 Upprustning gator, kantstöd, 
brunnar, räcken 

Gata Anläggning 7 -382 389 

63035 Beläggningsytor Gata Anläggning -6 651 -7 247 596 

63113 Motionsspår Gata Anläggning -447 -1 024 577 

63033 Gatubelysning, Byte till LED-
belysning 

Gata Anläggning 31 -3 469 3 500 

63053 Belysningsstolpar, 
stabilitetsprovning 

Gata Anläggning -848 -900 52 

63160 Belysning Gata Anläggning -279 -1 291 1 012 

Totalt   -8 612 -14 513 5 901 

63013 Friluftsbad Park -151 -225 74 

63021 Upprustning lekplatser, 
parkutrustning 

Park -1 032 -1 233 201 

63139 Automatbevattning park Park -25 -278 253 

63158 Växthuset, teknik och utrustning Park -197 -650 453 

63159 Parker och grönytor Park -159 -526 367 

Totalt   -1 564 -2 912 1 348 

63171 Skydd och säkerhet äventyrsbad Sportcentrum -70 -300 230 

63026 Sportutrustning sportcentrum Sportcentrum -313 -999 686 

63168 Sportcentrum utveckling nya 
anläggningar 

Sportcentrum 0 -1 000 1 000 

63161 Arbetsfordon och maskiner 
Sportcentrum 

Sportcentrum -256 -602 346 

63144 Backavallen utemiljö, belysning Sportcentrum -29 -150 121 
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Projekt Projektnamn Avd/Enhet Utfall Budget Avvikelse 

m.m. 

63165 Duveholmshallen, inredning, 
teknik, simhallskassa 

Sportcentrum 0 0 0 

63172 Tillgänglighet och information -
 digitalisering Sportcentrum 

Sportcentrum -282 -450 168 

Totalt   -950 -3 501 2 551 

63022 Övriga IP Utveckling/Fastighet -472 -1 425 953 

63086 Backavallen upprustning läktare 
A-plan exteriört 

Utveckling/Fastighet -1 066 -1 400 334 

63163 Backavallen, ishallen 
lokalanpassningar 

Utveckling/Fastighet -83 -279 196 

63148 Djulö camping stugor Utveckling/Fastighet -27 0 -27 

63164 Djulö camping Utveckling/Fastighet -6 -400 394 

63166 Idrottens Hus Utveckling/Fastighet -170 -33 -137 

63173 Nytt underlag 2 st tennisbanor 
(utebanor) 

Utveckling/Fastighet 0 -800 800 

63174 Backavallen utbyte av konstgräs Utveckling/Fastighet -2 500 -2 500 0 

63207 Tennis- gymnastik- boulehallen 
+ vandrarhem 

Utveckling/Fastighet -44 -4 500 4 456 

63175 Ny konstgräsplan i Katrineholm Utveckling/Fastighet 0 -7 000 7 000 

Totalt   -4 369 -18 337 13 968 

TOTALT 
STN 

  -23 875 -56 462 32 588 
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Avancerad sökning Utskrivet: 2018-12-06 10:38
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN/2018:3 Beslut om flyttning samt skrotning av 

fordon
2018-01-02 STN Fordon/2018:26/STN Fordon/2018:25/STN Fordon/2018:24/STN Fordon/2018:23/STN 

Fordon/2018:22/STN Fordon/2018:21/STN Fordon/2018:20/STN Fordon/2018:19
STN/2018:9 Dispenser med stöd av 13 kap 3§ 

Trafikförordningen (1998:1276) - 
Samlingsakt

2018-01-02 STN TDISP/2018:10

STN/2018:4 Grävtillstånd 2018-01-02 STN Gräv/2018:167/STN Gräv/2018:166/STN Gräv/2018:165/STN Gräv/2018:164/STN 
Gräv/2018:163/STN Gräv/2018:162/STN Gräv/2018:161/STN Gräv/2018:160/STN 
Gräv/2018:159/STN Gräv/2018:158/STN Gräv/2018:157/STN Gräv/2018:156/STN 
Gräv/2018:155/STN Gräv/2018:154/STN Gräv/2018:153/STN Gräv/2018:152/STN 
Gräv/2018:151/STN Gräv/2018:150/STN Gräv/2018:149/STN Gräv/2018:148/STN 
Gräv/2018:147/STN Gräv/2018:146/STN Gräv/2018:145/STN Gräv/2018:144/STN 
Gräv/2018:143/STN Gräv/2018:142/STN Gräv/2018:141/STN Gräv/2018:140/STN 
Gräv/2018:139/STN Gräv/2018:138/STN Gräv/2018:137/STN Gräv/2018:136/STN 
Gräv/2018:135/STN Gräv/2018:134/STN Gräv/2018:133/STN Gräv/2018:132/STN 
Gräv/2018:131/STN Gräv/2018:130/STN Gräv/2018:129/STN Gräv/2018:128/STN 
Gräv/2018:127/STN Gräv/2018:126/STN Gräv/2018:125/STN Gräv/2018:124/STN 
Gräv/2018:123/STN Gräv/2018:122/STN Gräv/2018:121/STN Gräv/2018:120/STN Gräv/2018:119

STN/2018:8 Lokala trafikföreskrifter 2018 - 
Samlingsakt

2018-01-02 STN LTF/2018:40/STN LTF/2018:39/STN LTF/2018:38/STN LTF/2018:37/STN LTF/2018:36/STN 
LTF/2018:35

STN/2018:32 Omdisponering av investeringsmedel 
Samlingsakt 2018

2018-02-09 STN Del/2018:9/STN Del/2018:11

STN/2018:10 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
"Samlingsakt 2018"

2018-01-02 STN PRH/2018:71/STN PRH/2018:70/STN PRH/2018:69/STN PRH/2018:68/STN PRH/2018:67/STN 
PRH/2018:66/STN PRH/2018:65/STN PRH/2018:64/STN PRH/2018:63/STN PRH/2018:62/STN 
PRH/2018:61/STN PRH/2018:60/STN PRH/2018:59/STN PRH/2018:58/STN PRH/2018:57

STN/2018:111 Remiss regional livsmedelsstrategi 
kommuner

2018-10-18 STN Del/2018:8

STN/2018:116 Uppdrag lokalisering av Idrottenshus 
2019

2018-10-30 STN Del/2018:7

STN/2018:1 Upplåtelse av offentlig plats 2018-01-02 STN Mark/2018:97/STN Mark/2018:96/STN Mark/2018:95/STN Mark/2018:94/STN 
Mark/2018:93/STN Mark/2018:92/STN Mark/2018:91/STN Mark/2018:90/STN Mark/2018:89/STN 
Mark/2018:88/STN Mark/2018:87/STN Mark/2018:86/STN Mark/2018:85/STN Mark/2018:84/STN 
Mark/2018:83/STN Mark/2018:82

STN/2018:107 Överklagande Mål 7047-18, 
renovering av bro Forssa Bruk, svar 
senast 18-10-15

2018-09-28 STN Del/2018:6/STN Del/2018:10
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-12-06 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Service- och tekniknämnden

Meddelanden
Service-och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2018-09-21 – 2018-12-05. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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