
KALLELSE

Datum
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-05-17 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: 

Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden

Tid 2018-05-24 kl. 13:15

Plats Jacobsdal

Ärende Beteckning

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA-MIKA-projektet

5. Riktlinjer för affischering och valstugor  Bilaga 1

6. Reviderad delegationsordning för service- och tekniknämnden  Bilaga 2

7. Revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen

8. Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde 2018  Bilaga 3

9. Informationspunkter:
-Tertialrapport och månadsrapport  Bilaga 4
 -Rådmannen
-Hastighetsomläggningen
-Lyckliga Gatorna
-Nytt städavtal

10. Anmälan av delegationsbeslut

11. Meddelanden

Anneli Hedberg
Ordförande

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, madelene.sonnerfors@katrineholm.se
eller 0150-569 90.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-05-04 STN/2018:68 - 309 
Infrastruktur 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Bernt.Malmgren@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Bernt Malmgren 

Service- och tekniknämnden

Riktlinjer för affischering och valstugor 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta riktlinjerna för affischering och 
valstugor.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdaterat befintlig riktlinje för affischering och 
valstugor. Tidigare riktlinjer beslutades 2014 och har nu reviderats vad gäller tillåtna 
platser för affischering samt för att innefatta länkar och funktioner för enklare 
användning.

Ärendebeskrivning
Inför valkampanjen 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterat gällande 
riktlinjer för hur affischering och kampanjande för de politiska partierna tillåts ske i 
kommunen. Riktlinjerna innefattar affischeringsplatser och tillåtna placeringar samt 
storlekar på affischer och uppställning av valstugor. Den föreslagna riktlinjen har 
reviderats för att öka digital användarvänlighet, bland annat med klickbara länkar till 
kartmaterial. Några av de tillåtna platserna för affischering har förändrats sedan 
föregående riktlinjer för affischering och valstugor beslutades i Service- och 
tekniknämnden 2014.

Ärendets handlingar
 Förslag på nya riktlinjer för affischering och valstugor 2018.
 Ändringar från 2014 års riktlinjer.

Stefan Jansson Bernt Malmgren
Förvaltningschef Trafikhandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Samtliga politiska partier
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Polismyndigheten
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Ändringar från 2014 års riktlinjer affischering och valstugor. 

 Katrineholm 

• Affischeringsplats 1 flyttad söderut på Österleden.
• Borttagen affischeringsplatsplats grönyta söder om Österleden i anslutning till Industrigatan.

Kransorter 

• Lerbo affischeringsplats bortagen ej kommunens mark.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-05-07 STN/2018:67 - 002 
STABEN 

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 

Reviderad delegationsordning för service- och 
tekniknämnden 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till 
delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens delegationsordning ska revideras vid behov.

Behovet av en revidering av nämndens delegationsordning har uppmärksammats när 
det gäller fördelning av uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt när 
det gäller ansvar och vidaredelegering för det systematiska brandskyddsarbetet vid 
förvaltningen. 

I samband med dessa revideringar har även andra justeringar gjorts. 

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden.

 Förslag till reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden (inkl.
kommentarer för samtliga ändringar).

Magnus Gustafsson 
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: 
Akten

4

4



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-05-02 STN/2018:63 - 324 
Medborgarservice 

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

www.katrineholm.se E-post: Britt.Fredriksson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Britt Fredriksson 

Service- och tekniknämnden

Revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar föreslagen revidering av säkerhets- och trivselregler 
i simhallen.

Ärendebeskrivning
Nuvarande säkerhets- och trivselregler i simhallen antogs av service- och 
tekniknämnden den 18 augusti 2016. Syftet med reglerna var att ge service- och 
teknikförvaltningen ett tydligt verktyg för att skapa en säker- och trivsam miljö för 
simhallens besökare, men även för att ge ett stöd i förvaltningens interna 
arbetsmiljöarbete.

Säkerhets- och trivselreglerna har tillämpats sedan antagandet och en utvärdering av 
dessa har gjorts tillsammans med medarbetarna i simhallen. Den av medarbetarna 
upplevda tryggheten och säkerheten i simhallen har förbättrats sedan införandet av 
säkerhets- och trivselreglerna, vilket också antalet dokumenterade tillbud visar. 
Besöksfrekvensen i simhallen som under en period 2016 var vikande, har nu återgått 
till normala besökssiffror. Noterbart är att ett antal bygg- och renoveringsprojekt har 
pågått i fastigheten under samma tidsperiod, vilket också kan ha påverkat 
besöksantalet.

I bifogat förslag på reviderade säkerhets- och trivselregler i simhallen (Bilaga 2), har 
några av reglerna formulerats om, andra regler har lagts samman och i något fall har 
också ordningsföljden lagts om. Föreslagna förändringar utgår ifrån den utvärdering 
som gjort och de förändringar som nu föreslås bedöms leda till att regelverket blir både 
tydligare och mer ändamålsenligt.

Ärendets handlingar
 Bilaga 1 Nuvarande säkerhets- och trivselregler i simhallen
 Bilaga 2 Förslag på revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen

Britt Fredriksson
tf enhetschef Sportcentrum

Beslutet skickas till: Akten
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www.katrineholm.se/simhallen

Säkerhets- och trivselregler 
i simhallen

De här reglerna gäller för dig som vistas i simhallen:
• Personalen har ansvar för att hålla

anläggningen trygg och säker och har
därmed också rätten att upprätthålla
ordningen i anläggningen samt agera
mot besökare som inte följer simhallens
säkerhets- och trivselregler.

• Barn under 12 år måste, oavsett
simkunnighet – av säkerhetsskäl – ha
sällskap av en ombytt simkunnig vuxen
(minst 18 år) som ansvarar för barnet.
Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som
inte kan simma. Simkunnig är den som kan
hoppa i på djupt vatten, få huvudet under
ytan samt kunna simma 200 meter i en följd,
varav 50 meter ryggsim. Personalen har rätt
att be besökare i simhallen att vid behov
uppvisa sina simkunskaper.

• Högst tre medföljande barn per vuxen
gäller alla dagar och alla tider i simhallen.
Undantag för läger/lag med ledare samt
simundervisning.

• Förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för
medföljande barns säkerhet och trygghet.
Lämna aldrig barnen utan uppsikt!

• I omklädningsrum och duschar jobbar både
manlig och kvinnlig personal.

• Alla som vistas i simhallen ska vara klädda i
enbart badkläder, underkläder är förbjudna.
Badkläder tas på i duschrummet. Det är
obligatoriskt att duscha och tvätta sig utan
badkläder innan bad eller bastu.

• Blöjbarn ska bada med badblöja eller
blöjbadbyxa.

• Bastubad sker utan kläder och du sitter på
en handduk.

• Fotografering och filmning är inte tillåten
utan personalens medgivande.

• Glas- och porslinsartiklar är förbjudna i
simhallen.

• Barnvagnar är inte tillåtna i simhallen.

• Förtäring är inte tillåten i dusch och bastu.

• Det är inte tillåtet att vara påverkad av
alkohol eller droger och det är inte tillåtet att
ta med sig alkohol in i simhallen.

• I simhallen råder tobaksförbud, gäller även
snus.

• Den som skadar lokaler/byggnader eller
andra besökares ägodelar kan bli skyldig att
betala tillbaka skadestånd.

• Om du bryter mot reglerna medför
det avvisning eller avstängning (1 år)
om överträdelsen är grov, du får heller
ingen återbetalning av entréavgiften.
Avvisning beslutas av personal i simhallen.
Avstängning beslutas av enhetschef.

• Vid misstanke om brott sker alltid en
polisanmälan.

Tack för ditt samarbete!
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Säkerhets- och trivselregler 
i simhallen 2018

De här reglerna gäller för alla som vistas i simhallen:

• Personalen har ansvar för att hålla
anläggningen trygg och säker och har
därmed också rätten att upprätthålla
ordningen i anläggningen samt agera
mot besökare som inte följer
simhallens säkerhets- och
trivselregler. Eventuell avvisning
beslutas av personal i simhallen och
avstängning beslutas av enhetschef.
Man får heller ingen återbetalning av
entréavgiften. Vid misstanke om brott
sker alltid en polisanmälan.

• Alla som vistas i simhallen ska vara klädda
I enbart badkläder*, med undantag för
medföljande till simskolebarn
där shorts och t-shirt är godkänt.
Underkläder är förbjudna.
Badkläder tas på i duschrummet. Det är
obligatoriskt att duscha och tvätta sig utan
badkläder innan bad eller bastu. Vid
bastubad sitter man på handduk.

• Högst tre medföljande barn per vuxen
gäller alla dagar och alla tider i simhallen.
Undantag för läger/lag med ledare samt

lärare vid simundervisning.
• Barn under 12 år måste, oavsett

simkunnighet** – av säkerhetsskäl – ha 
sällskap av en ombytt simkunnig vuxen (minst 
18 år) som ansvarar för barnet. Detsamma 
gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma

• Förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för
medföljande barns säkerhet och trygghet.
Lämna aldrig barnen utan uppsikt!

• I omklädningsrum och duschar
jobbar både manlig och kvinnlig
personal.

• Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol
eller droger och det är inte tillåtet att ta med sig
alkohol in i simhallen. I simhallen råder
tobaksförbud, gäller även snus.

• Fotografering och filmning är inte
tillåten utan personalens
medgivande.

Tack för ditt samarbete!

*Med badkläder menas kläder avsedda för bad: baddräkt, bikini, burkini, tankini,swimsuite, badshorts etc.
Ej funktionskläder eller andra typer av träningskläder. 

** Simkunnig är den som kan hoppa i på djupt vatten, få huvudet under ytan samt kunna simma 200 meter i en följd, varav 50 
meter ryggsim. Personalen har rätt att be besökare i simhallen att vid behov uppvisa sina simkunskaper.

www.katrineholm.se/simhallen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-05-06 STN/2018:64 - 048 
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 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Wadman, Magnus Rostedt

Service- och tekniknämnden

Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till 
föreningar inom service- och tekniknämndens 
ansvarsområde 2018
Service- och teknikförvaltingens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar föreslagna förändringar av bestämmelser för 
kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
2017 infördes ett nytt system för kommunala bidrag till föreningar inom service- och 
tekniknämndens ansvarsområde. Under oktober-december 2017 genomfördes de första 
avtalsdialogerna enligt det nya systemet för föreningsbidrag. Bestämmelserna som 
legat till grund för innehållet i avtalsdialogerna har nu utvärderats och förslag på 
revidering har tagits fram.

I föreslagen revidering finns ett förtydligande kring arrangemang, berörd förening ska i 
ansökan särskilt redovisa arrangemang, utöver ordinarie verksamhet, som kan behöva 
extra stöd, marknadsföring eller annan support från kommunen.

Ett förtydligande är också gjort vad gäller föreningar som får bidrag över 200 tkr, 
avtalsdialog sker mellan föreningsrepresentanter och tjänstemän, beslut om bidrag sker 
i dialog med tjänstemän och politiker i service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och

tekniknämndens ansvarsområde 2018.

Karin Wadman Magnus Rostedt
Föreningskonsulent Föreningskonsulent

Beslutet skickas till: akten
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Avancerad sökning Utskrivet: 2018-05-17 13:25
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Paramete

rvärde/Namn/Notering
STN/2018:10  Parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
"Samlingsakt"

2018-01-02 STN PRH/2018:30/STN PRH/2018:29/STN 
PRH/2018:28/STN PRH/2018:27/STN 
PRH/2018:26/STN PRH/2018:25/STN 
PRH/2018:24/STN PRH/2018:23/STN 
PRH/2018:22/STN PRH/2018:21/STN 
PRH/2018:20/STN PRH/2018:19/STN 
PRH/2018:18/STN PRH/2018:17

STN/2018:4 Grävtillstånd 2018-01-02 STN Gräv/2018:73/STN Gräv/2018:72/STN 
Gräv/2018:71/STN Gräv/2018:70/STN 
Gräv/2018:69/STN Gräv/2018:68/STN 
Gräv/2018:67/STN Gräv/2018:66/STN 
Gräv/2018:65/STN Gräv/2018:64/STN 
Gräv/2018:63/STN Gräv/2018:62/STN 
Gräv/2018:61/STN Gräv/2018:60/STN 
Gräv/2018:59/STN Gräv/2018:58/STN 
Gräv/2018:57/STN Gräv/2018:56/STN 
Gräv/2018:55/STN Gräv/2018:54/STN 
Gräv/2018:53/STN Gräv/2018:52/STN 
Gräv/2018:51/STN Gräv/2018:50/STN 
Gräv/2018:49/STN Gräv/2018:48/STN 
Gräv/2018:47/STN Gräv/2018:46/STN 
Gräv/2018:45/STN Gräv/2018:44/STN 
Gräv/2018:43/STN Gräv/2018:42/STN 
Gräv/2018:41/STN Gräv/2018:40/STN 
Gräv/2018:39/STN Gräv/2018:38/STN 
Gräv/2018:37/STN Gräv/2018:36/STN 
Gräv/2018:35/STN Gräv/2018:34/STN 
Gräv/2018:33/STN Gräv/2018:32

STN/2018:8 Lokala 
trafikföreskrifter 
2018 - Samlingsakt

2018-01-02 STN LTF/2018:19/STN LTF/2018:18/STN 
LTF/2018:17/STN LTF/2018:16/STN LTF/2018:15/STN 
LTF/2018:14/STN LTF/2018:13/STN LTF/2018:12/STN 
LTF/2018:11

STN/2018:32 Omdisponering av 
investeringsmedel 
Samlingsakt 2018

2018-02-09 STN Del/2018:2

STN/2018:1 Upplåtelse av 
offentlig plats

2018-01-02 STN Mark/2018:43/STN Mark/2018:42/STN 
Mark/2018:41/STN Mark/2018:40/STN 
Mark/2018:39/STN Mark/2018:38/STN 
Mark/2018:37/STN Mark/2018:36/STN 
Mark/2018:35/STN Mark/2018:34/STN 
Mark/2018:33/STN Mark/2018:32/STN 
Mark/2018:31/STN Mark/2018:30/STN 
Mark/2018:29/STN Mark/2018:28/STN 
Mark/2018:27/STN Mark/2018:26/STN 
Mark/2018:25/STN Mark/2018:24/STN 
Mark/2018:23/STN Mark/2018:22/STN 
Mark/2018:21/STN Mark/2018:20/STN 
Mark/2018:19/STN Mark/2018:18/STN 
Mark/2018:17/STN Mark/2018:16

STN/2018:61 Vägvisning 2018-04-17 STN Vägvisning/2018:1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-05-17 

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 
2018-03-09 – 2018-05-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterarare
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Riktlinjer för valaffischering och valstugor 

Valaffischering 

Valaffischering utgör ett särfall som delvis följer andra principer än reklam i vanlig 

bemärkelse. 

För valaffischering gäller nedanstående riktlinjer. 

tillstånd för offentlig plats ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering,

tillstånd från markägare krävs för uppsättning på privat mark,

samråd vid uppsättningen ska ske med väghållare samt polismyndighet,

valaffischer får sättas upp max fem (5) veckor innan val, och skall vara borttagna senast en (1)

vecka efter valdagen, 

valaffischer ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning,

valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till

fordonsförare, 

tillsyn av valaffischerna ska ske regelbundet så de inte vållar nedskräpning i området,

valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (tex belysningsstolpar,

vägmärken, trafiksignalstolpar), 

valaffischer får inte placeras så att sikten skyms för fordonsförare,

valaffischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av anläggningar

för vägdrift och teknisk försörjning, 

valaffischer får inte sätts upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av

motsvarande standard samt, 

valaffischer får inte placeras på flytetyg på sjöar eller vattendrag,

Valaffischering inom område med detaljplan 

Tillåtet upp till Fullsize i liggande format (118,5 x 326 cm) Se karta,

Tillåtet i stående format upp till Eurosize (326 x 118,5 cm), Se karta,

med max 2 i bredd om de är i Eurosize storlek liggande eller stående,

med max 1 i bredd om de är i Fullsize storlek,

här undantas affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor,

valaffisch placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller

trafikanordning och minst 1 meter från kantsten samt 

om valaffisch med större format medges (max 12 m²) ska avståndet från vägkant ökas till 10

– 20 meter beroende på affischens storlek,

att max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats,

Valaffischering utom område med detaljplan 

storleken på valaffisch (tavla) inte bör överstiga cirka 4 m²,

valaffisch placeras minst 75 meter från vägkorsning, minst 50 meter från vägmärke eller

trafikanordning och minst 5 meter från vägkant samt 

om valaffisch med större format tillåts (max 12 m²,) ska avståndet från vägkant ökas till

10-20 meter beroende på affischens storlek, 

att max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Förslag på uppdaterade riktlinjer inför valet 2018
<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>



 

 

Nedan följer lämpliga platser för valaffischering i kommunen med numrerade kartbilagor 

OBS! På privat mark krävs godkännande av markägaren! 

 

Katrineholms centralort 
 

1. Österleden Uppsalavägen mitt emot kv. Barken 32. 

2. Stockholmsvägens västra sida på grönytan vid kv. Lasstorp 4:3. 

3. Stockholmsvägens västra sida på grönytan söder om Vassmogatan och Vallavägen. 

4. Trädgårdsgatans norra sida mellan Vasabron och Fabriksgatan, grönyta mot järnvägen 

5. Grönyta utmed Djulögatan, öster om Jungfrugatan mot Sveaplan. 

6. Gräsyta mellan Djulögatan och Vingåkersvägen. 

7. Vingåkersvägens södra sida, mellan Skogsgläntan och Stenbrottsvägen på grönytan. 

8. Högmossevägens västra sida mellan Ljungvägen och Vingåkersvägen. 

9. Stora Malmsvägens norra sida i anslutning till Kerstinbodagatan. 

10. Nävertorpsparken öster om Kerstinbodagatan, mellan Lovisebergsgatan och Blomstervägen. 

11. Stora Malmsvägens norra sida, i hörnet vid infarten till fastigheten kv. Linjalen13. 

12. Prins Bertils gata, södra sidan väster om cykelbanan till Duveholmsskolan. 

13. Prins Bertils gata, norra sidan mellan Dalagatan och Kungsgatan. 

14. Eriksbergsvägens norra sida öster om Talltullbacken. 

15. Norra sidan av Eriksbergsvägen, väster om Åsporten mot åsen vid konstverken Motorisk 

scenografi (de två små röda husen). 

16. Ringvägens södra sida, öster om Sveavägen på grässlänt. 

17. Hörnet Ringvägen – Malinbodavägen. 

18. Sveavägens södra sida, på grässlänten öster om Lenagatan. 

19. Norr om Stora Malmsvägen, öster om Värmbolsvägen på kullen. 

20. Värmbolsvägen, öster om Rådjursstigen, på gräsplanen vid vändplatsen för stadstrafiken. 

 

Katrineholms kransorter 
Bie 

1. Grönyta på östra sidan mellan Bieåsen och Torsbovägen. 

 

Björkvik 
1. Sandviksvägen grönytor mitt emot Yngaregården infart till parkering. 

2. Sandviksvägen vid Klubbestigens lekplats. 

 

Floda 
1. Grönyta väster om Rosenbergsvägen. 

 
 
Forssjö 

1. Grönyta vid Rostocksvägen mellan tennisplan och GC-väg. 

 

 
 

Sköldinge 
1. Grönyta mellan Malmgatan och Parkgatan (lekplats). 

<<Bilaga 1>>
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2. Grönyta mellan Kyrkogatan och fastigheten Sköldinge-Ramsta 1:146. 

 

Strångsjö 
1. Grönyta mellan Vinkelvägen och Sågvägen. 

2. Grönyta mellan Skolvägen och Villavägen. 

 

Strängstorp 
1. Grönyta vid lekplats Strängstorpsvägen. 

 

Valla 
1. Grönyta norr om Storgatan  Skogsvägens östra sida. 

2. Hörnet Sturevägen – Lagerlundavägen. 

3. Grönyta Köpmangatan mellan Ringvägen och Skolgatan. 

4. Grönyta Vasavägen söder om Vallåkravägen. 

 

Äsköping 
1. Grönyta mellan Handelsvägen och Ringvägens norra sida. 

2. Grönyta mellan Hemgårdsvägen och Torggatan. 

3. Grönyta mellan Ringvägen och Vinkelgatan. 

 

Valstugor 
Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar för upplåtelse av valstugor grundar sig på vad som är 

praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare val), estetiskt (passar in i gågatans miljö), 

tillgänglighet och bestämmelser (PBL) och lyder som följande: 

tillstånd för uppställning av valstuga ska sökas hos polismyndigheten i god tid före 

valaktiviteten, 

valstugan får ställas upp max fem (5) veckor innan val (eller större informationskampanjer 

med brett allmänintresse). 

markyta som upplåts för valstuga eller motsvarande på Stortorget mot Köpmangatan enligt 

kartbilaga. 

1 stuga/parti. 

storleken på valstuga eller motsvarande är max 15 kvadratmeter och med en utvändig 

takhöjd på av högst 3,5 meter från marken, 

nyckel till el för belysning och vatten-/kaffekokare kan lånas av torgfogden,  

Vid placering av valstugorna ska tillståndshavaren tänka på att: 

 

- samsas med de andra partierna om utrymmet, 

- placera ut valstugorna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl. 12.00–18.00), 

- hålla valstugor eller motsvarande samt området runt i vårdat skick, 

 

 

Magnus Lind 

Trafikhandläggare 
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Riktlinjer för uppställning av valstugor

Valstugor 
Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar för upplå telse av valstugor grundar sig på vad som är 
praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare val), estetiskt (passar in i gågatans miljö), 
tillgänglighet och bestämmelser (PBL) och lyder som följande: 
tillstånd för uppställning av valstuga ska sökas hos polismyndigheten i god tid före 
valaktiviteten, 
valstugan får ställas upp max  fem (5) veckor innan val (eller större informationskampanjer 
med brett allmänintresse). 
marky ta som upplå ts för valstuga eller motsvarande på Stortorget mot Köpmangatan enligt 
kartbilaga. 
1 stuga/parti. 
storleken på valstuga eller motsvarande är max  15 kvadratmeter och med en utvändig 
takhöjd på av högst 3,5 meter från marken, 
nyckel till el för bely sning och vatten-/kaffekokare kan lånas av torgfogden,  
Vid placering av valstugorna ska tillståndshavaren tänka på att: 
 
- samsas med de andra partierna om utrymmet, 
- placera ut valstugorna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl. 12.00–18.00), 
- hålla valstugor eller motsvarande samt området runt i vårdat skick, 

Magnus Lind 
Trafikhandläggare 
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Centralorten 

• F= tillåta upp till Fullsize i liggande format   
 (118,5 x 326 cm), • E= tillåta i stående format upp till Eurosize   
 (326 x 118,5 cm), 
 
· med max 2 i bredd om de är i Eurosize storlek liggande eller 
stående, 
· med max 1 i bredd om de är i Fullsize storlek, 
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Katrineholm, Plats 1 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/59%C2%B000'16.5"N+16%C2%B013'55.6"E/@59.004569,16.2299133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0045689!4d16.2321024
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B000'16.5"N+16%C2%B013'55.6"E/@59.004569,16.2299133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0045689!4d16.2321024


 
Katrineholm, Plats 2-3 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'53.8"N+16%C2%B013'11.1"E/@58.998275,16.2175653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9982746!4d16.2197538
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'53.8"N+16%C2%B013'11.1"E/@58.998275,16.2175653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9982746!4d16.2197538


Katrineholm, Plats 4 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'45.4"N+16%C2%B012'43.7"E/@58.995952,16.2110457,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9959524!4d16.2121404
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'45.4"N+16%C2%B012'43.7"E/@58.995952,16.2110457,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9959524!4d16.2121404


Katrineholm, Plats 5 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'32.1"N+16%C2%B013'01.1"E/@58.99225,16.2158817,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9922503!4d16.2169757
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B000'16.5"N+16%C2%B013'55.6"E/@59.004569,16.2299133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0045689!4d16.2321024


 
Katrineholm, Plats 6 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'36.9"N+16%C2%B011'56.3"E/@58.993579,16.1980762,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9935786!4d16.1989604
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'36.9"N+16%C2%B011'56.3"E/@58.993579,16.1980762,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9935786!4d16.1989604


Katrineholm, Plats 7 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'33.3"N+16%C2%B011'02.9"E/@58.992581,16.1819493,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9925808!4d16.1841377
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'33.3"N+16%C2%B011'02.9"E/@58.992581,16.1819493,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9925808!4d16.1841377


Katrineholm, Plats 8 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'45.5"N+16%C2%B010'27.6"E/@58.9959717,16.172147,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9959687!4d16.1743408?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'45.5"N+16%C2%B010'27.6"E/@58.9959717,16.172147,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9959687!4d16.1743408?hl=sv


Katrineholm, Plats 9 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'07.5"N+16%C2%B010'57.3"E/@58.9854197,16.1812371,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9854181!4d16.182592?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'07.5"N+16%C2%B010'57.3"E/@58.9854197,16.1812371,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9854181!4d16.182592?hl=sv


Katrineholm, Plats 10 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'11.7"N+16%C2%B011'06.7"E/@58.9865887,16.182986,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9865864!4d16.18518?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'11.7"N+16%C2%B011'06.7"E/@58.9865887,16.182986,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9865864!4d16.18518?hl=sv


Katrineholm, Plats 11 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'17.3"N+16%C2%B010'42.4"E/@58.9881497,16.1770781,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9881482!4d16.1784329?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'17.3"N+16%C2%B010'42.4"E/@58.9881497,16.1770781,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9881482!4d16.1784329?hl=sv


Katrineholm, Plats 12 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'03.2"N+16%C2%B011'37.1"E/@58.9842217,16.1922871,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9842204!4d16.1936417?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'03.2"N+16%C2%B011'37.1"E/@58.9842217,16.1922871,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9842204!4d16.1936417?hl=sv


 
Katrineholm, Plats 13 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'04.2"N+16%C2%B011'52.3"E/@58.9844917,16.195665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9844888!4d16.1978588?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'04.2"N+16%C2%B011'52.3"E/@58.9844917,16.195665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9844888!4d16.1978588?hl=sv


 
Katrineholm, Plats 14 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'10.8"N+16%C2%B013'03.7"E/@58.9863397,16.215511,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9863367!4d16.2177048?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'10.8"N+16%C2%B013'03.7"E/@58.9863397,16.215511,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9863367!4d16.2177048?hl=sv


 
Katrineholm, Plats 15 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'00.7"N+16%C2%B013'40.2"E/@58.9835301,16.2269201,18.28z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9835286!4d16.2278248?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'00.7"N+16%C2%B013'40.2"E/@58.9835301,16.2269201,18.28z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9835286!4d16.2278248?hl=sv


Katrineholm, Plats 16 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'09.1"N+16%C2%B013'58.8"E/@58.9858671,16.2320869,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9858657!4d16.2329905?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'09.1"N+16%C2%B013'58.8"E/@58.9858671,16.2320869,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9858657!4d16.2329905?hl=sv


Katrineholm, Plats 17 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'20.5"N+16%C2%B014'28.8"E/@58.9890174,16.240223,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9890158!4d16.2413198?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'20.5"N+16%C2%B014'28.8"E/@58.9890174,16.240223,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9890158!4d16.2413198?hl=sv


Katrineholm, Plats 18 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'16.9"N+16%C2%B013'40.9"E/@58.9880178,16.226617,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9880156!4d16.2280127?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'16.9"N+16%C2%B013'40.9"E/@58.9880178,16.226617,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9880156!4d16.2280127?hl=sv


Katrineholm, Plats 19 
 
E= tillåta i stående format upp till Eurosize 
 (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'29.8"N+16%C2%B010'06.8"E/@58.9916097,16.166372,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9916066!4d16.1685663?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'29.8"N+16%C2%B010'06.8"E/@58.9916097,16.166372,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9916066!4d16.1685663?hl=sv


 
Katrineholm, Plats 20 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'27.7"N+16%C2%B008'58.5"E/@58.9910232,16.1478579,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9910211!4d16.1495816?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B059'27.7"N+16%C2%B008'58.5"E/@58.9910232,16.1478579,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9910211!4d16.1495816?hl=sv


<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>



<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>



Valla, Plats 1 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format 
 (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
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<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'06.1"N+16%C2%B022'13.1"E/@59.0183714,16.36841,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.018369!4d16.370309?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'06.1"N+16%C2%B022'13.1"E/@59.0183714,16.36841,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.018369!4d16.370309?hl=sv


Valla, Plats 2 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'14.2"N+16%C2%B022'43.6"E/@59.0206097,16.3774091,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0206082!4d16.3787641?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'14.2"N+16%C2%B022'43.6"E/@59.0206097,16.3774091,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0206082!4d16.3787641?hl=sv


Valla, Plats 3 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'21.0"N+16%C2%B023'02.4"E/@59.0224994,16.382911,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0224979!4d16.3840081?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'21.0"N+16%C2%B023'02.4"E/@59.0224994,16.382911,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0224979!4d16.3840081?hl=sv


Valla, Plats 4 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'06.9"N+16%C2%B022'57.5"E/@59.0185747,16.380437,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.018572!4d16.3826305?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'06.9"N+16%C2%B022'57.5"E/@59.0185747,16.380437,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.018572!4d16.3826305?hl=sv


Strängstorp 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B002'18.6"N+16%C2%B013'04.3"E/@59.038486,16.2163607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0384864!4d16.2178645
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B002'18.6"N+16%C2%B013'04.3"E/@59.038486,16.2163607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0384864!4d16.2178645


Sköldinge, Plats 1 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'52.8"N+16%C2%B027'01.4"E/@59.0313283,16.4493213,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0313271!4d16.4503855
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'52.8"N+16%C2%B027'01.4"E/@59.0313283,16.4493213,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0313271!4d16.4503855


Sköldinge, Plats 2 
 
E= tillåta i stående format upp till 
Eurosize  (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'48.9"N+16%C2%B026'27.4"E/@59.0302617,16.4395728,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0302601!4d16.4409371
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B001'48.9"N+16%C2%B026'27.4"E/@59.0302617,16.4395728,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0302601!4d16.4409371


Forssjö 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B057'29.5"N+16%C2%B017'14.3"E/@58.9581867,16.285108,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9581836!4d16.2873024
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B057'29.5"N+16%C2%B017'14.3"E/@58.9581867,16.285108,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9581836!4d16.2873024


Äsköping, Plats 1 
 
E= tillåta i stående format upp till 
Eurosize  (326 x 118,5 cm), 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'50.4"N+16%C2%B003'53.6"E/@59.1473412,16.0639745,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1473397!4d16.0648961
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'50.4"N+16%C2%B003'53.6"E/@59.1473412,16.0639745,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1473397!4d16.0648961


Äsköping, Plats 2 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'51.5"N+16%C2%B004'03.3"E/@59.1477115,16.0670846,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1476421!4d16.067586
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'51.5"N+16%C2%B004'03.3"E/@59.1477115,16.0670846,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1476421!4d16.067586


Äsköping, Plats 3 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'44.0"N+16%C2%B003'55.4"E/@59.1455483,16.0635661,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1455461!4d16.0653849
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'51.5"N+16%C2%B004'03.3"E/@59.1477115,16.0670846,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1476421!4d16.067586


Floda 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B008'44.0"N+16%C2%B003'55.4"E/@59.1455483,16.0635661,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.1455461!4d16.0653849
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B003'59.8"N+16%C2%B022'05.7"E/@59.066598,16.3668832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0665977!4d16.3682431


Strångsjö, plats 1 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B054'13.9"N+16%C2%B011'33.6"E/@58.903867,16.191813,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9038666!4d16.1926769
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B003'59.8"N+16%C2%B022'05.7"E/@59.066598,16.3668832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0665977!4d16.3682431


Strångsjö, plats 2 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B054'13.9"N+16%C2%B011'33.6"E/@58.903867,16.191813,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9038666!4d16.1926769
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B054'13.9"N+16%C2%B011'33.6"E/@58.903867,16.191813,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.9038666!4d16.1926769
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B003'59.8"N+16%C2%B022'05.7"E/@59.066598,16.3668832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0665977!4d16.3682431


Bie 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B005'27.7%22N+16%C2%B012'13.4%22E/@59.0910309,16.2030157,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0910301!4d16.2037269
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B005'27.7"N+16%C2%B012'13.4"E/@59.0910309,16.2030157,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0910301!4d16.2037269
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B003'59.8"N+16%C2%B022'05.7"E/@59.066598,16.3668832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.0665977!4d16.3682431


Björkvik, plats 1 
 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande 
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 
 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B050'28.5"N+16%C2%B031'12.6"E/@58.8412421,16.5184909,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.8412397!4d16.5201734
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B050'28.5"N+16%C2%B031'12.6"E/@58.8412421,16.5184909,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.8412397!4d16.5201734


Björkvik, plats 2 
 
F= tillåta upp till Fullsize i liggande  
format  (118,5 x 326 cm) 
Google Maps 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>

https://www.google.se/maps/place/58%C2%B050'24.7"N+16%C2%B030'54.1"E/@58.8401968,16.512822,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.8401942!4d16.515016
https://www.google.se/maps/place/58%C2%B050'24.7"N+16%C2%B030'54.1"E/@58.8401968,16.512822,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d58.8401942!4d16.515016
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2 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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 

<<Bilaga 2>>
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3 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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. 

<<Bilaga 2>>

<<Bilaga 2>>



4 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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. 

<<Bilaga 2>>

<<Bilaga 2>>



 

 
 

5 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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§ 

 

<<Bilaga 2>>
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6 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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 

Trafikhandläggare 

SBF 

Avdelningschef SBF  

<<Bilaga 2>>

<<Bilaga 2>>



7 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 

ansvarsområden. 

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. 

<<Bilaga 2>>
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8 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
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 

<<Bilaga 2>>
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9 (10) 
FÖRSLAG TILL REVIDERAD 
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICE- 
OCH TEKNIKNÄMNDEN I 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Datum 

2018-05-24 

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

2018-05-24 

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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Beslutshistorik 
Reviderad av Service- och tekniknämnden: 
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ALLMÄNT 
 
Syftet med delegation 
Delegation av så kallade rutinärenden skapar utrymme för en mer omfattande 
behandling av betydelsefulla och principiella ärenden i nämnden och möjliggör 
en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningstiden snabbare. Nämnden har att inom det av kommunfullmäktige 
givna reglementet att bestämma om vilka ärenden man vill delegera och till 
vilka. Delegation krävs enligt 6 kap 33 § 1st kommunallagen för att kommunala 
tjänstemän ska få fatta beslut. Delegationsbesluten ska enligt 6 kap 35 § 
kommunallagen anmälas till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla 
eller ändra ett givet delegationsuppdrag. 

 
 
Åtgärder som inte får delegeras 
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen (KL) får beslutanderätten i ärenden av 
följande slag inte delegeras: 
▪ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
▪ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

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

▪ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt 

▪ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 
▪ om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet 

hänskjutas till nämnden för avgörande, trots att ärendetypen är delegerad. 
Ärenden får även i andra fall överlämnas till nämnden för avgörande om 
ärendets karaktär bedöms motivera det och nämndens beredning finner det 
lämpligt. 

 
Åtgärder och beslut av rent förberedande eller verkställande art 
behöver inte delegeras. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Delegationsbeslut ska anmälas på delegationslista vid Service- och 
tekniknämnden närmast kommande sammanträde.  
 
Definitioner 
Beslut som är delegerat till Förvaltningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro 
fattas av t f förvaltningschef STF/SBF. 
 
Beslut som är delegerat till Avdelningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro 
fattas av t f avdelningschef. 
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Med tjänsten Trafikhandläggare SBF likställs Trafikingenjör, 
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 
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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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 

Trafikhandläggare 
SBF 

Avdelningschef SBF  
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Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
ansvarsområden. 
    
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. 

    
  

Kommentar [JP1]: Ersätter 
Förvaltningschef STF 

Kommentar [JP2]: Ersätter 
Förvaltningschef STF 
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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 

 

Kommentar [JP3]: Ersätter 
Respektive budgetansvarig chef, inom 
ansvarsområde 

Kommentar [JP4]: Ny skrivning 

Kommentar [JP5]: Ersätter 
Respektive budgetansvarig chef, inom 
ansvarsområde 

Kommentar [JP6]: Skillnaden mot 
tidigare är att anskaffningsbeslut som 
kan/bör hanteras inom budget nu 
föreslås ligga på budgetansvarigchef 
(se ovanstående skrivning), medan 
denna skrivning syftar till situationer 
då detta inte bedöms som möjligt.  

Kommentar [JP7]: Ersätter 
Respektive budgetansvarig chef, inom 
området  

Kommentar [JP8]: Ersätter 
Förvaltningschef STF 

Kommentar [JP9]: Respektive 
budgetansvarig chef, inom området 

Kommentar [JP10]: Ersätter 
Förvaltningschef STF 

Kommentar [JP11]: Respektive 
budgetansvarig chef, inom området 

Kommentar [JP12]: Förvaltnings
chef STF 

Kommentar [JP13]: Respektive 
budgetansvarig chef, inom området 

Kommentar [JP14]: Förvaltnings
chef STF 

Kommentar [JP15]: Ny skrivning  

Kommentar [JP16]: Ersätter 
Ekonomichef KLF 

Kommentar [JP17]: Ersätter 
Förvaltningschef STF 
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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  

Kommentar [JP18]: Ersätter 
Arbetsmiljö inom STF 

Kommentar [JP19]: Ersätter 
Verksamheten ska systematiskt 
kontrolleras på ett sätt som 
säkerställer att arbetsmiljön uppfyller 
arbetsmiljölagens krav 

Kommentar [JP20]: Ny skrivning 

Kommentar [JP21]: Ersätter 
Personalansvariga chefer 

Kommentar [JP22]: Ny skrivning 
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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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www.katrineholm.se 

Riktlinjer 

Bestämmelser för 
kommunala bidrag till 
föreningar inom service- 
och tekniknämndens 
ansvarsområde 

Beslutad av service- och tekniknämnden XXXX-XX-XX, § XX 
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1 Övergripande riktlinjer 
Detaljer om Katrineholms kommuns övergripande system kring föreningsstöd kan läsas i styrdokumentet 
Anvisningsdokument för föreningsstöd – Övergripande anvisningsdokument1. Där framgår också vad 
som krävs för att bli en registrerad respektive bidragsberättigad förening i Katrineholms kommun. De 
huvudsakliga målsättningarna sammanfattas dock i nedanstående punktlista. 

Målsättningen med stödet till föreningslivet är: 

• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
• Uppnå en bättre integration
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

1.1 Det idrottspolitiska programmet 
Det idrottspolitiska programmet2 är det styrande inriktningsdokumentet för service- och tekniknämndens 
föreningsbidrag till idrotts-, barn- och ungdomsföreningar. 

”Idrottspolitiska programmet i Katrineholms kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för det 
lokala idrottslivet. Programmet utgår från Vision 2025 och Tillväxt och välfärd: kommunplan 2015-
2018. Det ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta med idrottsfrågor i verksamheterna och 
ska beaktas vid beslut och handlingar.” 

I det Idrottspolitiska programmet finns fyra prioriterade områden som ligger till särskild grund för 
kriterierna för att kunna få ta del av service- och tekniknämndens föreningsbidrag. De fyra prioriterade 
områdena är jämställdhet, mobbning och utanförskap, integration och tillgänglighet. 

2 Vad krävs för att kunna få föreningsstöd? 
Vad som krävs för att kunna få föreningsstöd i Katrineholms kommun beskrivs utförligt i 
Anvisningsdokument för föreningsstöd – Övergripande anvisningsdokument. Två punkter repeteras 
nedan: 

• Föreningen ska vara registrerad i Katrineholms kommun.
• Föreningen ska varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,

revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.

1

http://www.katrineholm.se/Global/Styrdokument/%C3%96vergripande%20anvisningsdokument/A
nvisningsdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6reningsst%C3%B6d.pdf 
2

http://katrineholm.se/Global/Styrdokument/%C3%96vergripande%20inriktningsdokument/%C3%9
6vriga%20inriktningsdokument/Idrottspolitiskt%20program.pdf 
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Utöver de generella anvisningarna gäller även följande specifika anvisningar för föreningar som söker 
bidrag från service- och tekniknämnden: 

• Föreningen ska bedriva idrotts- och/eller ungdomsverksamhet i Katrineholms kommun (gäller ej 
samlingslokalhållande förening).  

• Föreningen ska ta ut en medlemsavgift av medlemmarna som bidrar till föreningens ekonomi. 
• Senast 30 september ska föreningen lämna in en ansökan (se beskrivning nedan) för kommande års 

verksamhet. 
• Föreningar som bildas under pågående verksamhetsår kan ansöka om bidrag. 
• Föreningen ska ha en regelbunden verksamhet. 

3 Ansökans innehåll 
Styrelsen för den förenings som bidragsansökan gäller måste stå bakom ansökan, och den ska vara 
undertecknad av föreningens ordförande eller firmatecknare. I ansökan för föreningsbidrag finns ett antal 
rubriker som används beroende på vilken verksamhet och vilka förutsättningar den ansökande föreningen 
har. Genomgång av rubrikerna följer nedan. 

3.1 Föreningsaktiviteter 
Föreningen anger om aktiviteter och deltagartillfällen registreras för att söka LOK-stöd från 
Riksidrottsförbundet. Om så är fallet kan kommunen ta del av den statistiken för att få en uppfattning om 
antalet aktiviteter och deltagartillfällen. Detta ses dock som endast en del i helheten, en faktor av flera att 
ta hänsyn till. 

De föreningar som inte söker bidrag från Riksidrottsförbundet rapporterar aktiviteter och 
deltagartillfällen direkt till kommunen, på en separat blankett som bifogas ansökan. 

Föreningen ska också uppge antalet aktiva medlemmar upp till 25 års ålder, könsuppdelat på flickor, 
pojkar, kvinnor och män. 

3.2 Idrottspolitiska programmet 
För att få sin ansökan godkänd förväntas att föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet deltar i en 
årlig föreningskonferens. Innehållet på föreningskonferensen kommer att baseras på de prioriterade 
områdena i det Idrottspolitiska programmet (jämställdhet, integration, mobbning och utanförskap samt 
tillgänglighet). 

Har föreningen ytterligare projekt och satsningar inom de fyra prioriterade områdena be skrivs de 
separat. Det kan till exempel handla om riktade insatser för att främja integration eller något av det 
idrottspolitiska programmets tre andra fokusområdena. 

För att få sin ansökan godkänd behöver föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ha en 
policy mot alkohol, narkotika, droger och tobak i enlighet med det Idrottspolitiska programmet. 

För att kartlägga hur den totala könsfördelningen ser ut i kommunens föreningsstyrelser vill vi även veta 
hur könsfördelningen ser ut i respektive förenings styrelse. 

3.3 Arrangemang 
Här redogörs för vilka arrangemang föreningen har för avsikt att genomföra under nästkommande 
bidragsperiod, utöver den ordinarie verksamheten. Specificera tänkt omfattning samt beräknade 
kostnader. Bifoga vid behov underlag och/eller kalkyler.  
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3.4 Anläggningar/lokaler (drift) 
Här redogörs för vilka driftskostnader gällande anläggningar/lokaler som föreningen beräknar att ha 
under nästkommande bidragsperiod. Driftskostnadsredovisning och/eller budget bifogas. Observera att 
kostnader för investeringar i anläggningar/lokaler tas upp under punkten investeringar. Föreningar som 
inte har driftskostnader för anläggningar/lokaler lämnar rubriken tom. 

3.5 Investeringar 
Har föreningen investeringsbehov under nästkommande bidragsperiod redogörs det för dessa här. 
Förklara behoven i fritext samt bifoga eventuella kalkyler/offerter. Föreligger inga investeringsbehov 
lämnas rubriken tom. 

3.6 Utbildningsinsatser 
Här redogörs för vilka utbildningsinsatser föreningen har för avsikt att genomföra under nästkommande 
bidragsperiod. Beskriv syfte, tänkt omfattning och kostnader. Bifoga underlag vid behov. 

4 Avtalsdialog 
När ansökan är inlämnad bokas en tid för avtalsdialog med service- och teknikförvaltningen. Vid 
avtalsdialogen förs en diskussion utifrån ansökan. Om bidrag bedöms aktuellt leder diskussionen fram 
till en överenskommelse med ett avtalat bidrag. Det är dock viktigt att uppmärksamma att ingen förening 
är garanterad bidrag. 

Vid större belopp (över 200 000 kronor) sker beslut i dialog mellan tjänstemän och kommer även 
politiker från service- och tekniknämnden att närvara vid avtalsdialogen. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av överenskommelsen om föreningsbidrag sker alltid vid nästkommande års avtalsdialog. 
Föreningsbidraget utgör stöd till mottagarens verksamhet och ska användas till det ändamål som angivits 
i ansökan. Redovisning av hur bidraget använts sker genom upprättad verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning. Av verksamhetsberättelsen ska framgå vad som har gjorts i förhållande till 
tidigare insänd verksamhetsplan. Redovisning ska ske även om fortsatt föreningsbidrag inte kommer att 
sökas. 

Uppföljning kan även ske löpande under året. Den tar i så fall formen av en dialog mellan förening och 
kommunen. Föreningen behöver tidigt signalera om man inte tror sig klara av att leva upp till de 
åtaganden man har gjort i bidragsöverenskommelsen. I så fall kan överenskommelsen revideras. 
Föreningen kan också få hjälp att klara sina åtaganden i form av stöttning med individanpassad 
handlingsplan, kontakt med Sörmlandsidrotten, förmedling av kontakter med mera. Beroende på vilka 
problem föreningen står inför. 

Förening som inte genomfört överenskommen verksamhet kan få bidraget nedsatt. 
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1 Budgetuppföljning och prognos  
Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

2018 års lönekompensation ligger i budget men utbetalning av nya löner görs inte förrän i maj. 

Effekten av detta försämrar resultat med ca 400 tkr. 

I samband med tertialrapporteringen har ingen justering för kapitaltjänstkostnader och hyror 

gjorts, varför dessa avviker för samtliga enheter. 

 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 12 247 12 576 -329 37 727 

     

Interna intäkter 42 306 43 596 -1 289 130 788 

SUMMA INTÄKTER 54 553 56 172 -1 619 168 515 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -1 002 -1 281 279 -3 667 

Bidrag -2 778 -1 583 -1 196 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -3 570 -3 294 -276 -8 959 

Personalkostnader -34 371 -37 700 3 329 -112 529 

Externa hyror -7 176 -7 056 -120 -21 168 

Interna hyror 0 -6 6 -17 

Interna övriga kostnader -5 289 -4 722 -568 -13 035 

Kapitalkostnader -11 034 -10 749 -285 -32 247 

Finanskostnader 0 17 -17 50 

Övriga verksamhetskostnader -24 177 -24 381 204 -72 400 

varav elkostnader -2 365 -1 977 -388 -5 669 

varav drivmedel -447 -379 -67 -1 138 

varav fjärrvärme -233 -247 15 -610 

varav livsmedel -9 039 -9 276 237 -27 480 

SUMMA KOSTNADER -89 398 -90 755 1 356 -268 719 

     

TOTALT -34 845 -34 583 -262 -100 204 
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1.1 Stab 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

Enheten följer budgeten. Frånvaro i form av sjukskrivning, föräldraledighet samt vård av barn 

har varit hög under första tertial. Detta förklarar den positiva avvikelsen på personalkostnaden. 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 50 67 -17 201 

     

Interna intäkter 0 174 -174 521 

SUMMA INTÄKTER 50 241 -191 722 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -11 -2 -9 -6 

Personalkostnader -1 008 -1 303 295 -3 909 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -12 -12 0 -36 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -22 -12 -10 -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 -1 053 -1 329 276 -3 986 

     

TOTALT -1 003 -1 088 85 -3 264 

     

Investeringar     
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1.2 Mat och måltider 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

Externa intäkter är lägre än budgeterat. Förklaringen är att det så kallade mjölkstödet ännu inte 

utbetalats. Den positiva avikelsen för de interna intäkter förklaras av en ökad försäljning av 

måltidskuponger som i sin tur är ett resultat av en växande verksamhet. De ökade interna 

intäkterna kompenserar till viss del de uteblivna intäkterna för ökade livsmedelskostnader. 

Personalkostnaderna avviker positivt från budget men kommer att jämnas ut under sommaren då 

semesterlöner och ökade timlöner betalas ut. 

Aktiviteter som inställt påskbord, en ökad kostnadsmedvetenhet och mindre av dyra proteinrika 

livsmedel bidrar samtliga till att livsmedelsbudgeten hålls. 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 3 384 3 487 -103 10 462 

     

Interna intäkter 24 194 24 103 91 72 309 

SUMMA INTÄKTER 27 579 27 590 -12 82 771 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -590 -617 27 -1 850 

Personalkostnader -14 001 -14 348 347 -43 043 

Externa hyror -1 918 -1 822 -96 -5 467 

Interna hyror 0 -6 6 -17 

Interna övriga kostnader -1 772 -1 723 -48 -5 125 

Kapitalkostnader -700 -546 -154 -1 638 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -8 125 -8 351 225 -24 704 

varav elkostnader -44 -45 1 -136 

varav drivmedel 0 0 0 0 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -7 089 -7 433 343 -21 949 

SUMMA KOSTNADER -27 106 -27 413 306 -81 844 

     

TOTALT 472 178 295 926 

     

Investeringar     
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1.3 Verksamhetsservice 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

I kostnadsposten Övriga verksamhetskostnader saknas ett antal städfakturor på sammanlagt 

700 tkr. Hade denna kostnad bokas upp korrekt hade den matchat den ökade interna intäkten. En 

ökad försäljning av mobiltelefoner och städtjänster ger en positiv avvikelse på interna intäkter. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 427 371 56 1 114 

Interna intäkter 9 522 8 866 656 26 597 

SUMMA INTÄKTER 9 949 9 237 712 27 711 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -20 -55 35 -166 

Personalkostnader -1 046 -1 061 15 -3 182 

Externa hyror -14 -18 4 -53 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -18 -204 186 -613 

Kapitalkostnader -246 -128 -118 -384 

Finanskostnader -1 0 -1 0 

Övriga verksamhetskostnader -7 575 -7 599 24 -22 796 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -9 -10 2 -31 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -8 920 -9 065 144 -27 194 

TOTALT 1 028 172 856 517 

Investeringar 
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1.4 OLC & vaktmästeri 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 523 447 76 1 340 

     

Interna intäkter 5 672 5 738 -66 17 214 

SUMMA INTÄKTER 6 196 6 185 11 18 554 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -18 -23 6 -70 

Personalkostnader -2 804 -2 895 91 -8 685 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -229 -240 11 -721 

Kapitalkostnader -68 0 -68 0 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -2 365 -2 299 -66 -6 898 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -67 -76 9 -227 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -1 875 -1 767 -108 -5 300 

SUMMA KOSTNADER -5 484 -5 458 -26 -16 374 

     

TOTALT 712 727 -15 2 180 

     

Investeringar     
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1.5 Gata & anläggning 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

Det saknas interna intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa intäkter kommer först 

när slutbesiktning av Stockholmsvägens etapp 1 och 2 är genomförd. 

De externa intäkterna avviker från budget. Detta beror på att arbetet med grävskador påbörjas 

först under sommaren och intäkten därmed kommer under hösten. 

Två vakanta tjänster bidrar till en positiv avvikelse på personalkostnaderna. 

 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 711 1 398 -687 4 194 

     

Interna intäkter 1 938 3 630 -1 692 10 890 

SUMMA INTÄKTER 2 649 5 028 -2 379 15 084 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -711 -567 -145 -1 700 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -893 -1 173 280 -3 519 

Personalkostnader -2 847 -3 268 421 -9 803 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -207 9 -216 28 

Kapitalkostnader -1 165 -795 -370 -2 384 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -2 299 -2 754 456 -8 001 

varav elkostnader -1 021 -827 -194 -2 220 

varav drivmedel -243 -183 -61 -548 

varav fjärrvärme -108 -3 -105 -10 

varav livsmedel -1 -5 4 -15 

SUMMA KOSTNADER -8 122 -8 547 425 -25 380 

     

TOTALT -5 473 -3 519 -1 954 -10 296 

     

Investeringar     
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1.6 Park 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

Externa intäkter är lägre än budgeterat på grund av att försäljning från växthuset ännu inte 

kommit igång. Det står också redan nu klart att beställning av julstjärnor från grossister kommer 

att vara lägre än tidigare år. Enheten diskuterar alternativa odlingar. 

Den negativa avvikelsen på Köp av verksamhet beror delvis på ett dyrare avtal för snöröjning 

samt mer omfattande snö- och halkbekämpning. 

Personalkostnaderna avviker positivt med drygt 1200 tkr. Detta beror på att de säsongsanställda 

inte börjat arbeta ännu. 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 1 746 1 874 -128 5 622 

     

Interna intäkter 505 310 195 930 

SUMMA INTÄKTER 2 250 2 184 66 6 552 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -53 -162 109 -485 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -921 -98 -823 -293 

Personalkostnader -2 347 -3 590 1 244 -10 771 

Externa hyror -117 0 -117 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader 91 -28 119 -85 

Kapitalkostnader -707 -761 55 -2 284 

Finanskostnader 1 0 1 0 

Övriga verksamhetskostnader -867 -785 -82 -2 356 

varav elkostnader -78 -58 -20 -173 

varav drivmedel -42 -59 17 -177 

varav fjärrvärme -124 -100 -24 -300 

varav livsmedel 0 -2 2 -6 

SUMMA KOSTNADER -4 919 -5 425 505 -16 274 

     

TOTALT -2 669 -3 241 572 -9 722 

     

Investeringar     
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1.7 Skog & natur 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

De externa intäkterna utgörs bland annat av intäkter vid skogsavverkning. Då flera avverkningar 

är planerade till andra halvan av 2018 kommer också intäkten då. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 522 979 -456 2 936 

Interna intäkter 36 17 20 50 

SUMMA INTÄKTER 558 995 -437 2 986 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -103 -293 190 -880 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -20 -50 30 -150 

Personalkostnader -1 457 -1 492 35 -4 475 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -27 0 -27 0 

Kapitalkostnader -444 -547 103 -1 640 

Finanskostnader 0 17 -17 50 

Övriga verksamhetskostnader -271 -281 9 -842 

varav elkostnader -13 0 -13 0 

varav drivmedel -45 0 -45 0 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -2 322 -2 646 324 -7 937 

TOTALT -1 764 -1 650 -113 -4 951 

Investeringar 
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1.8 Sportcentrum 

Prognos: + - 0 

Ekonomiska kommentarer: 

Kostnaderna för föreningsbidrag avviker. Detta beror på att en stor del av bidragen betalas ut i 

början på året men att budgeten är periodiserad på tolftedelar. 

De externa intäkterna är högre än budget vilket beror på fler kunder i simhallen samt många 

evenemang. 

  

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 4 522 3 633 889 10 900 

     

Interna intäkter 109 100 9 300 

SUMMA INTÄKTER 4 632 3 733 898 11 200 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -4 -67 63 -202 

Bidrag -2 778 -1 583 -1 196 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -193 -127 -67 -380 

Personalkostnader -3 990 -4 027 37 -12 081 

Externa hyror -4 046 -4 010 -36 -12 029 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -247 -50 -196 -151 

Kapitalkostnader -2 728 -2 460 -268 -7 380 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -2 283 -1 956 -327 -5 868 

varav elkostnader -1 197 -1 047 -150 -3 140 

varav drivmedel -33 -43 10 -130 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -64 -65 1 -195 

SUMMA KOSTNADER -16 270 -14 280 -1 989 -42 840 

     

TOTALT -11 638 -10 547 -1 091 -31 640 

     

Investeringar     
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2 Investeringar 
Projektko

d Projektnamn Avd/Enhet Utfall Budget Avvikelse 

63017 Arbetsmiljöåtgärder Förvaltningschef 0 -500 500 

63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med 
KFAB) Förvaltningschef -561 -3 500 2 939 

63155 Oförutsedda investeringar Förvaltningschef -1 120 -1 800 680 

Totalt   -1 681 -5 800 3 619 

63154 Datastöd utveckling tillgänglighet Avdelningschef 0 -52 52 

Totalt   0 -52 52 

63024 Storköksutrustning Mat & måltider -1 165 -2 080 915 

63125 Måltidsmiljö i våra restauranger Mat & måltider -47 -1 540 1 493 

Totalt   -1 212 -3 620 2 408 

63169 Maskiner och utrustning 
verksamhetsservice Verksamhetsservice -227 -460 233 

Totalt   -227 -460 233 

63170 Matbil, fossilfri Omlastning 0 -1 200 1 200 

Totalt   0 -1 200 1 200 

63002 Fordon och maskiner Avdelningschef -74 -6 067 5 993 

Totalt   -74 -6 067 5 993 

63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar Gata Anläggning 0 -200 200 

63058 Uppsättning stålkanter finparker Gata Anläggning 20 0 20 

63106 Brobesiktningar och broåtgärder Gata Anläggning -453 0 -453 

63081 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, 
räcken Gata Anläggning 0 -382 382 

63035 Beläggningsytor Gata Anläggning -10 -7 247 7 237 

63113 Motionsspår Gata Anläggning -5 -1 024 1 019 

63033 Gatubelysning, Byte till LED-belysning Gata Anläggning 0 -3 469 3 469 

63053 Belysningsstolpar, stabilitetsprovning Gata Anläggning 0 -900 900 

63160 Belysning Gata Anläggning -279 -1 291 1 012 

Totalt   -727 -14 513 13 786 

63013 Friluftsbad Park 1 -225 226 

63021 Upprustning lekplatser, parkutrustning Park -724 -1 233 504 

63139 Automatbevattning park Park 0 -278 278 

63158 Växthuset, teknik och utrustning Park -158 -650 492 

63159 Parker och grönytor Park -50 -526 476 

Totalt   -937 -2 912 1 975 

63171 Skydd och säkerhet äventyrsbad Sportcentrum 0 -300 300 

63026 Sportutrustning sportcentrum Sportcentrum -107 -999 892 

63168 Sportcentrum utveckling nya 
anläggningar Sportcentrum 0 -1 000 1 000 

63161 Arbetsfordon och maskiner 
Sportcentrum Sportcentrum -9 -602 593 

63144 Backavallen utemiljö, belysning m.m. Sportcentrum 0 -150 150 

63165 Duveholmshallen, inredning, teknik, Sportcentrum -2 0 -2 
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simhallskassa 

63172 Tillgänglighet och information -
 digitalisering Sportcentrum Sportcentrum 0 -450 450 

Totalt -118 -3 501 3 383 

63022 Övriga IP Utveckling/Fastighet -45 -1 425 1 380 

63086 Backavallen upprustning läktare A-plan 
exteriört Utveckling/Fastighet -59 -1 400 1 341 

63163 Backavallen, ishallen lokalanpassningar Utveckling/Fastighet 0 -279 279 

63148 Djulö camping stugor Utveckling/Fastighet -22 0 -22 

63164 Djulö camping Utveckling/Fastighet 0 -400 400 

63166 Idrottens Hus Utveckling/Fastighet -19 -15 593 15 575 

63173 Nytt underlag 2 st tennisbanor 
(utebanor) Utveckling/Fastighet 0 -800 800 

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

63207 Tennis- gymnastik- boulehallen 
+ vandrarhem Utveckling/Fastighet -19 -4 500 4 481 

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

Totalt -164 -33 897 33 734 

TOTALT 
STN 

-5 135 -72 023 66 883 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Sammantagen bedömning med åtgärdsplan 

· Verksamhet

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den 

bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med 

resultatmålen, samt i den ekonomiska prognos som ligger väl i linje med budget. De 

budgetavvikelser som ändå finns kan förklaras. 

· Resultat

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms 

kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2018 

och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering pågår 

de flesta enligt plan. 

· Resurser

Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2018 

har service- och tekniknämnden fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten. Flera av 

investeringsprojekten påbörjas först under försommaren. Detta innebär att många 

investeringsprojekt genomförs samtidigt och under en begränsad tid. 

Under första tertial har flera rekryteringar påbörjats eller genomförts. Mot bakgrund av det 

nytecknade städavtalet är det i detta sammahang värt att kommentera rekryteringen av en ny 

städcontroller. När en ny leverantör tar över städuppdraget är städcontrollerns uppdrag centralt. 

Andra rekryteringar som genomförts under första tertial är bland annat en enhetschef till enheten 

mat och måltider, en arbetsledare vid enheten gata och anläggning samt en projektledare till det 

tre-åriga MIKA-projektet, mat och integration i Katrineholm. 

Under första tertialet ser vi att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och 

teknikförvaltningen. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens arbete med heltid som 

norm. Samtidigt fortsätter trenden med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal 

pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga 

sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska 

sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis. 

Planering samt genomförande av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen är 

nu i sitt slutskede. Flyttarbetet påverkar de flesta delar av förvaltningen. 

· Nytta

Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre 

livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer 

jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, 

motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. Detta bidrar inte 

bara till att Katrineholm blir attraktivt för gamla och nya medborgare, utan gör oss också 

attraktiva för besökare. 

Åtgärdsplan  

Utifrån föreliggande uppföljning av service- och tekniknämndens ansvar i kommunplan och 

övergripande plan med budget har ett antal utmaningar uppmärksammats och ett antal 
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avvikelser identifierats. Avvikelserna sammanfattas i punktlistan nedan och följs upp vid 

kommande del- och helårsbokslut. Övriga utmaningar beskrivs närmare under respektive 

målområde. 

1. Målområde: Kultur, Idrott & Fritid

Resultatmål: Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare

Uppdrag: Genom kundundersökning mäta utövare och besökares nöjdhet

2. Målområde: Kultur, Idrott & Fritid

Resultatmål: Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare, Goda möjligheter till en

innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun, Fler invånare ska delta aktivt i

kultur-, idrotts- och fritidslivet

Uppdrag: Risk att investeringar vid sportcentrumområdet inte genomförs enligt tidplan

3. Målområde: Hållbar miljö

Resultatmål: Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i

Katrineholms kommun, Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola,

skola och äldreomsorg.

Uppdrag: Utveckla e-tjänst i syfte att underlätta planering och minska matsvinn

1.2 Volymutveckling 

Volymmått Utfall 2017 Utfall tertial 2018 Prognos 2018 

Antal besökare i simhallen 127 734 66847 135 000 

Antal deltagare vid 
arrangemang/läger inom 
Sportcentrum 

124 771 150 000 

Antal avtal med föreningar 65 

Asfaltsbeläggning, antal 
kvadratmeter 

45 780 40 000 

Drift/underhåll av kilometer 
GC-vägar 

23,2 23,2 

Drift/underhåll av kilometer 
gatuvägar 

168,1 168,1 

Antal lunchportioner förskola 257 512 260 000 

Antal lunchportioner 
grundskola 

634 057 670 000 

Antal lunchportioner 
Duveholmsgymnasiet och 
KTC 

152 748 170 000 

Antal dagsportioner särskilt 
boende för äldre 

126 062 130 000 

Antal portioner matlåda 
äldreomsorg 

41 442 45 000 

Antal ärenden hos 
konsumentvägledningen 

130 35 225 

Antal inkommande samtal 
per dag i växeln 

754 756 

Antal bilar inom 
bilsamordningen 

115 110 

Kommentar till volymutveckling 

I samband med föreliggande tertialuppföljning har service- och teknikförvaltningen valt att följa 

upp och kommentera tre volymmått. Antalet besökare i simhallen är ett intressant mått att följa 
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utifrån flera perspektiv. Prognosen är att besöksantalet kommer öka under 2018. Detta kan bland 

annat förklaras av en mer omfattande simundervisning men i prognosen ligger också utökade 

öppettider under sommaren.* 

Service- och teknikförvaltningen har haft ansvaret för kommunens konsumentvägledning. I 

samband med att kommunens nya kontaktcenter öppnat har konsumentvägledningstjänsten 

tillfälligt flyttas dit på prov. En utvärdering kommer att ske under året. Bedömningen är att 

måttet, antal ärenden hos konsumentvägledningen, är en viktig parameter inför ett sådant beslut. 

Antal inkommande samtal per dag i växeln är ett nytt volymmått. I samband med 

tertialuppföljningen ges ett bra tillfälle att för första gången jämföra utfallen över tid. 

Uppföljningen visar att antalet inkommande samtal är lika vid båda mättillfällena. 

*Sedan uppföljningen gjordes har det inträffat saker i simhallen som sannolikt kommer att

påverka prognosen om antalet besökare. 

1.3 Framåtblick 

I framåtblicken vill service- och teknikförvaltningen lyfta fram ett antal uppdrag/utmaningar 

som på olika sätt har påverkat, och fortsatt kommer att påverka, förvaltningens arbete under 

återstoden av 2018. 

Ett par av uppdragen gäller för samtliga nämnder/förvaltningar i kommunen medan andra är 

specifika för service- och teknikförvaltningen. De uppdrag som påverkar samtliga kommunens 

nämnder/förvaltningar är heltid som norm och implementeringen av GDPR. Dessa uppdrag 

kräver mycket resurser i både planerings- och genomförandefasen. 

När det gäller egna interna uppdrag vill service- och teknikförvaltningen i detta sammanhang 

lyfta fram flytten till Rådmannen, vårt fortsatta förtroende med stora investeringsmedel och 

service- och teknikförvaltningens övergripande arbete med kompetensförsörjning. 

Flytten till Rådmannen är nära förestående. Under juni kommer förvaltningskontoret och vissa 

andra verksamheter flytta in i de nya lokalerna i kvarteret Rådmannen. I september kommer 

förvaltningens resterande verksamheter att flytta dit. 

Service-och teknikförvaltningen ansvarare för stora investeringsprojekt. En ny organisation har 

byggts upp i syfte att bättre kunna möta de utmaningar som investeringsprojekten innebär för 

verksamheten. En utmaning som alltjämt kvarstår är dock att väldigt många investeringsprojekt 

ska planeras, upphandlas och genomföras på en relativt kort tid. 

Antalet anställda födda i annat land inte är så många vid förvaltningen. Med anledning av det 

kommer en översyn att göras under hösten. Översynens syfte är att säkerställa att det inte finns 

struktur eller andra hinder som begränsar. Översynen ska också ses som en del av ett större 

arbete som syftar till att trygga förvaltningens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. 

Exempel på andra aktiviteter i detta arbete är införandet av ”Lustlistan” och uppdatering av 

kompetensförsörjningsplan. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att diskussioner pågår när det gäller ansvaret för kommunens 

skogsförvaltning och fastigheter. Även åtgärder kopplande till visionsprogramet för 

sportcentrumområdet innebär utmaningar. 
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2 Målredovisning 

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Lägesrapport 

Inom målområdet tillväxt, jobb och egen försörjning arbetar service- och teknikförvaltningen 

mot ett av kommunens uppsatta resultatmål – växande handel och besöksnäring. Arbetet följer i 

huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-

2020. 

För att bidra till växande handel och besöksnäring har service- och teknikförvaltningen bland 

annat fokuserat på att öka samverkan mellan förvaltningens olika enheter. En utvecklad 

samverkan förbättrar möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och 

arrangemang. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt 

sorterar inom målområdet. Bland annat erbjuder förvaltningen ett stort antal sommarjobb, olika 

arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildningar. En utmaning i detta har varit kontakterna med 

andra aktörer så som till exempel Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Service- och 

teknikförvaltningen har nu skapat en tydlig ”en väg in-struktur” vilket bedöms underlätta arbetet 

framåt. 

Arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet är i en intensiv uppstartsfas. Det är ett 

omfattande projekt som ställer höga krav på administration och organisation. Att hitta lämpliga 

deltagare till projektet har också visat sig vara en utmaning. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: - 

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Lägesrapport 

Inom målområdet attraktiva boende- och livsmiljöer arbetar service- och teknikförvaltningen 

mot två av kommunens uppsatta resultatmål – till och frångängligheten i kommunala lokaler ska 

öka samt förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar. Arbetet inom målområdet 

följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med 

budget 2018-2020. 

Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid service- 

och teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är 

ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter 

AB är avgörande för ett gott resultat. 

Planeringen för säsongens beläggningsarbeten pågår, och kommer att påbörjas inom kort. 

Väder- och temperaturförhållandena under vintern påverkade kommunens gator, vägar, gång- 

och cykelvägar negativt i år. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt 

sorterar inom målområdet. Bland annat genomför förvaltningen, tillsammans med andra, 

trygghetsvandringar, planerar för sopsaltning och utvecklar kommunens lekplatser. Ett önskemål 

från förvaltningens sida, i syfte att utveckla trygghetsvandringarna, är att bättre följa upp 

effekterna av åtgärder som vidtas efter genomförda trygghetsvandringar. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: - 
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2.3 Utbildning 

Lägesrapport 

Inom målområdet utbildning arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av kommunens 

uppsatta resultatmål – andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka. Arbetet inom 

målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande 

plan med budget 2018-2020. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd olika uppdrag som på olika sätt 

sorterar inom målområdet. Att analysera driftskonsekvenser av en utbyggd förskola är ett sådant 

uppdrag. Just konsekvenserna av en växande förskoleverksamheten är en stor utmaning för 

förvaltningen. För att kunna ge en god och resurseffektiv service krävs goda 

planeringsförutsättningar. För att åstadkomma detta är ett önskemål att förvaltningen får 

möjlighet att delta tidigare i det strategiska planeringsarbetet. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: - 

2.4 Omsorg och trygghet 

Lägesrapport 

Inom målområdet omsorg och trygghet arbetar service- och teknikförvaltningen mot ett av 

kommunens uppsatta resultatmål – minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare. 

Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i kommunplan 2015-2018 och 

Övergripande plan med budget 2018-2020. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar 

inom målområdet. När serveringstillstånd beviljats vid Yngaregården och Almgårdens särskilda 

boenden ställer det nya krav på utbildning och kunskap för medarbetarna. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: - 

2.5 Kultur, idrott och fritid 

Lägesrapport 

Inom målområdet kultur, idrott och fritid arbetar service- och teknikförvaltningen mot nästan 

samtliga av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det 

som beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020. 

Sportcentrumområdet är viktigt för att ge invånarna goda möjligheter till en innehållsrik och 

aktiv fritid och möjliggör för flera invånare att delta aktivt idrotts- och fritidsliv. Stora 

investeringar har gjorts för att utveckla området men även fortsättningsvis behöver stora 

investeringar göras. Nuvarande tillstånd för köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna vid 

Backavallen löper ut 2020, ett Idrottens Hus projekteras och upprustning av nuvarande 

fastigheter är nödvändiga. För att investeringen ska kunna genomföras utan att påverka 

verksamheten behöver beslut fattas och ett omfattande projekteringsarbete ske. 

Att Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare är ett av resultatmålen inom målområdet. 

Enligt den senast gjorda kundundersökningen 2015 skulle 95 procent av externa lägerkunderna 

rekommendera andra att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum. Under mandatperioden 

har omfattande investeringar gjorts för att ytterligare utveckla Sportcentrum, bland annat nytt 

golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av DE-hallen samt 

renovering av foajén. Mot bakgrund av genomförda investeringar och att den senaste 

undersökningen gjordes 2015 behöver en ny kundundersökning göras. 
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Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter. Service- och teknikförvaltningen 

bidrar i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag stora krav på planering och eventuella 

omprioriteringar i verksamheten. I detta sammanhang vill förvaltningen också lyfta behovet av 

tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan de iblandande aktörerna utvecklas. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: 

 Kundundersökning Sportcentrum

 Investering sportcentrumområdet

2.6 Hållbar miljö 

Lägesrapport 

Inom målområdet hållbar miljö arbetar service- och teknikförvaltningen mot fem av 

kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som beslutats i 

kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020. 

I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet 

inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig 

utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas 

med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. 

Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, 

bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar 

inom målområdet. Under 2017 arbetade förvaltningen fram en egen modell för 

hållbarhetsredovisning. Service- och teknikförvaltningens modell är inspirerad av Agenda 2030 

och breddar hållbarhetsperspektivet. När det gäller perspektivet hållbar miljö är förvaltningens 

möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora inköpsvolymer i 

kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är 

miljöpåverkande, gör att service- och teknikförvaltingen kan göra stor skillnad. 

Till Åtgärdslistan från målområdet: 

 Utveckla e-tjänst i syfte att underlätta planering och minska matsvinn

2.7 Ekonomi och organisation 

Lägesrapport 

Inom målområdet ekonomi och organisation arbetar service- och teknikförvaltningen mot de 

flesta av kommunens uppsatta resultatmål. Arbetet inom målområdet följer i huvudsak det som 

beslutats i kommunplan 2015-2018 och Övergripande plan med budget 2018-2020. 

Service- och teknikförvaltningens kommande flytt till nya verksamhetslokaler har och kommer 

att kräva omfattande insatser både vad gäller ekonomi och organisation. Samtidigt ger flytten en 

bra möjlighet att se över och utveckla rutiner och processer. 
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3 Personalredovisning 

3.1 Personalnyckeltal 

Tertial 2018 Tertial 2017 

Mätdatum/ 
mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Andel månadsanställda som arbetar 
heltid 30/4 81,2 % 70,7 % 94,5 % 77,1 % 64,5 % 92,9 % 

Andel månadsanställda som har en 
heltidsanställning men har valt att 
arbeta deltid 

30/4 4,4 % 7,1 % 0,9 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
månadsanställda som arbetar deltid 30/4 68 % 70 % 55 % 69 % 70 % 63 % 

Antal pågående rehabärenden 15/4 14 24 

Antal ärenden på rehabbevakning 15/4 9 13 

Total sjukfrånvaro 1/12-28/2 6,9 % 8,1 % 5,3 % 7,3 % 9,3 % 4,9 % 

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

1/12-28/2 37,3 % 44,6 % 21,5 % 53,4 % 68,3 % 9,2 % 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-28/2 7,3 % 8,8 % 5,6 % 8,0 % 10,5 % 5,0 % 

Kommentar till personalnyckeltal 

Under första tertialet ser vi att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och 

teknikförvaltningen. Ökningen sker både för kvinnor och män. Detta är sannolikt en positiv 

effekt av kommunens arbete med heltid som norm. För enheten mat och måltider är utmaningen 

att erbjuda heltidsanställningar särskilt stor. 

Den långsiktiga trenden är sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående 

rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det fortfarande höga 

sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att ytterligare minska 

sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis. 
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl 

helårsprognos 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Utfall per 30/4 2018 Budget per 30/4 
2018 Avvikelse Prognos helår 2018 

Stab -1003 -1088 85 0 

Mat & måltider 472 178 295 0 

Verksamhetsservice 1028 172 856 0 

OLC/ Vaktmästeri 712 727 -15 0 

Gata/Anläggning -5473 -3519 -1954 0 

Park -2669 -3241 572 0 

Skog och natur -1764 -1650 -113 0 

Sportcentrum -11638 -10547 -1091 0 

Totalt -34845 -24583 -262 0 

Kommentar till driftredovisning 

För service- och tekniknämndens övergripande verksamhet är utfallet i stort sett enligt budget. 

Vissa enheter har avvikelser som bland annat är kopplade till att budget är fördelad på 

tolvmånader och inte utifrån faktiska förutsättningar. Bedömningen vid tertialuppföljningen är 

att nämnden som helhet kommer att leverera ett nollresultat vid årets slut. Dock finns en 

utmaning i att hantera ökade livsmedelspriser och dess konsekvenser. 

Totalen är inte summan av enheterna budget/utfall. Totalen rymmer utöver enheterna 

budget/utfall även flera övergripande poster som inte detaljredovisas. 

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl 

helårsprognos 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Utfall per 30/4 2018 Budget per 30/4 
2018 Avvikelse Prognos helår 2018 

Förvaltningsövergripande 
projekt 

-1 755 -3973 2218 0 

Mat & måltider -1 212 -1 207 -5 0 

Verksamhetsservice -227 -153 -74 0 

Omlastning 0 -400 400 0 

Gata Anläggning -727 -4 838 4 110 2 500 

Park -932 -971 38 0 

Sportcentrum -281 -12 466 12185 16 500 

Totalt -5 135 -24 008 18 873 19 000 

Kommentar till investeringsredovisning 

Utfallet i förhållande till budget är lågt (ca 7 procent för perioden) vilket förklaras av inledande 
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planerings- och projekteringsarbete samt långa upphandlingstider. Vissa av projekt är 

också årstidsberoende. 

Prognosen avser Idrottens hus, ett projekt som förs om till KFAB samt belysningsprojekt.
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5 Särskilda uppdrag 

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 

Uppdrag Kommentar 

Ökad säkerhet och trygghet 2018-05-16 

Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till samtliga 
verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet. 
Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av 
trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms 
Kommun. Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten 
och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och 
trygghet. 

 Gatubelysning
 Ren och fin utemiljö
 Klottersanering
 Halkbekämpning
 Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan,

vaktmästare i skolan etc.)
 Trygghetsvandringar
 "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)
 Utvecklat brandsskyddsarbete

Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens olika 
verksamheter bidrar till ökad säkerhet och trygghet. 

Verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och e-tjänster 

2018-05-16 

Service- och tekniknämndens App-baserade system för felanmälan 
(infracontroll) har under året utvecklats till att även omfatta interna 
vaktmästartjänster. Att söka föreningsbidrag elektroniskt är nu möjligt. 
Detsamma gäller specialkostintyg. Hanteringen av specialkostintyget ska 
utvecklas ytterligare och kopplas till elevnärvaro. (Specialkost-App som IT-
funktionen bygger upp tillsammans med Solid Park ska sedan kopplas ihop 
med frånvaro-App hos bildningsförvaltningen). 
Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen utreds och 
uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt på detalj/daglig-nivå, sker 
digitalt sedan 2017. 
Ytterligare digitaliseringsaktiviteter att lyfta fram i detta sammanhang 
(pågående och eller planerad): 

 Utveckling av Trackersystemet på Rådmannen, ska fungera både
som paketmottagning men även inventeringssystem 

 Körjournaler i våra bilar
 Smidigare hantering/administration av matkuponger än det vi har

idag
 Utveckla system för digital publicering av matsedel
 Vidareutveckling med felanmälningsappen
 En kraftsamling med att lägga in kommunala planteringar och

gräsytor i en digital mapp har genomförts. Nära 8 000 av
kommunens planterade träd finns nu också registrerade i Tekis-
Park. Genomförd insats bedöms underlätta i verksamhetens
planeringsarbete.

Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens 
utvecklar verksamheten genom digitalisering och e-tjänster. 

Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 
procent sjukfrånvaro 

2018-05-16 

Fortsatt fokus i arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare. Flera 
aktiviteter är genomförda och planeras. Exempelvis hälsovecka, 
"majutmaningen", struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR, 
inspirationseftermiddag samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer. 
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