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Kommunfullmäktige

Val av styrelseledamot samt röstombud till Energikontoret
i Mälardalen AB
Förvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige nominerar Gunnar Ljungkvist (S) till styrelseledamot i
Mälardalens Energikontor AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023.

2.

Kommunfullmäktige väljer följande röstombud vid stämmor med Mälardalens
Energikontor AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:

Röstombud
Lars Härnström (M)

Ersättare för röstombud
Reijo Eriksson (V)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i Mälardalens Energikontor AB. Bolagets ändamål
är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor i Mälardalen. Kommunens
rösträtt utövas vid bolagsstämma och årsstämma.
_________________

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
De valda
Energikontoret i Mälardalen AB
Troman
Akt
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§ 24

Ny grafisk profil för Katrineholms kommun (KS/2018:542)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny grafisk profil.
2. Nämnderna uppdras att anpassa sin kommunikation under en treårsperiod.
3. Sportcentrum medges särprofilering.
4. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagen grafisk profil, skyltmanual och
riktlinjer för sociala medier.
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok
inklusive grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Därför
föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt,
tillgänglighet och nutidens kommunikationskrav.
Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta den nuvarande profilen och gälla för
samtliga Katrineholms kommuns verksamheter. Med den nya grafiska profilen knyts
kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen
för våra målgrupper. Att underhålla en profil och ett varumärke, Katrineholm, är
ekonomisk fördelaktigt och bidrar till ett effektivare kommunikationsarbete.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av
ärendet kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare
motiveras för särprofilering.
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet
som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt
samt ett normkritiskt bildspråk. Den inkluderar en namnstrategi som visar hur varje
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verksamhet ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska
användas. Den grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms
kommun är huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part,
uppdragsgivare eller finansiär/sponsor.
Ärendets handlingar










Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-18
Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
Förstudie grafisk profil, bilaga till remiss
Bildningsnämndens protokoll 2019-01-15 § 6
Socialnämndens protokoll 2019-01-23 § 20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-24 § 19
Service- och tekniknämndens protokoll 2019-01-17 § 9
Kulturnämndens yttrande genom ordförande 2019-02-01
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-06 § 19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Gunilla
Magnusson (S), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S), Thomas Selig (V), Victoria
Barrsäter (C), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C),
Johan Söderberg (S), Nicklas Adamsson (MP) samt kommunikationsstrategen Jessica
Sjögren.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Inger
Fredriksson (C) och Göran Dahlström (S), att beslutspunkten om revideringar av
dokumentet delegeras till kommunstyrelsen, ska utgå. Styrelsen är enig om att detta
utgår ur förslaget till beslut.
Mica Vemic (SD) yrkar på återremiss då han anser att föreslagen logotyp är
överförenklad och att en ny logotyp bör tas fram med en starkare koppling till
stadsvapnet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
dock med ändringen att delegationen till kommunstyrelsens utgår. Detta biträds av
kommunstyrelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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-Vår handläggare-
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Er beteckning

Jessica Sjögren

Kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående
1. Upphäver kommunstyrelsen tidigare antagen grafisk profil, skyltmanual och
riktlinjer för sociala medier.
2. Uppdras kommunledningsförvaltningen att ta fram en kommunikationshandbok
inklusive grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Därför föreslås
en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt, tillgänglighet och
nutidens kommunikationskrav.
Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta den nuvarande profilen och gälla för samtliga
Katrineholms kommuns verksamheter. Med den nya grafiska profilen knyts
kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen
för våra målgrupper. Att underhålla en profil och ett varumärke, Katrineholm, är
ekonomisk fördelaktigt och bidrar till ett effektivare kommunikationsarbete.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av ärendet
kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare motiveras för
särprofilering.
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som
högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett
normkritiskt bildspråk. Den inkluderar en namnstrategi som visar hur varje verksamhet
ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska användas. Den
grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms kommun är
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se
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huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part, uppdragsgivare
eller finansiär/sponsor.
Ärendets handlingar









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

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. (Se exempel i
bifogad bilaga, förstudie grafisk profil). Det har också bidragit till att det uppstått en
flora av olika märken. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till
moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav.
Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred flora
av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i längden,
eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke. En tydlig och tillgänglig
kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare, brukare och kunder en bra
service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en viktig beståndsdel.
Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för att:
 tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
 underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
 fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.
 lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen.
 slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut.
 visa hur den kommunala logotypen ska användas.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Innehåll ny grafisk profil
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som
högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett
normkritiskt bildspråk. Den inkluderar namnstrategi som visar hur varje verksamhet
ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska användas. Den
grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms kommun är
huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part, uppdragsgivare
eller finansiär/sponsor.
Tydligare logotyp
Den nuvarande logotypen är föråldrad, med ett för stort ”K”, samt gammal och
understruken text. Längden och typsnittet gör att vi syns dåligt i förhållande till andra
vid till exempel sponsring och annonsering. Sköldens komplexitet gör också att den
blir otydlig digitalt, på kläder och i små storlekar.
Istället föreslås en ny stiliserad, förenklad logotyp (märke) enligt bifogat underlag. En
fullt fungerande logotyp ska kunna appliceras digitalt, mobilt och på vilket tryckt
underlag som helst. Den ska också stärka Katrineholms synbarhet och konkurrenskraft
gentemot andra. Logotypen ska finnas i tre utföranden röd symbol och svart text, helt
vit logotyp och helt svart logotyp.
Representation och högtid
Katrineholms kommuns heraldiska vapen i originalutförande och fullfärg ska användas
av vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang. Så som till exempel
flaggor och standarer.
Typsnitt
Moderna google-typsnitt ger idag möjlighet att använda samma typsnitt digitalt som i
tryck. De är dessutom gratis, därför ska samma typsnitt användas internt och externt,
både digitalt och i tryck. Open Sans är bastypsnitt och används till brödtext och
mellanrubriker. Playfair Display Bold används endast för huvudrubriker och till
eventuell grafik.
Färgpalett
Färgpaletten har justerats främst utifrån tillgänglighet, för att det ska gå att använda
färgerna även i rubriker. Den röda färgen som tidigare inte använts alls, förutom i
logotypen, blir nu en färg i paletten. En färg får inte knytas till en viss verksamhet.
Katrineholms kommun ska kommunicera färgglatt.
Vågen
Den så kallade vågen som funnits med sedan 2009 plockas bort helt. Den fungerar
dåligt i digitala kanaler, små annonser och på skyltar.
Bildspråk

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Bilder ska förmedla en känsla av liv och lust och lyfta fram alla de kvaliteter som finns
i Katrineholm. Allt från människorna och mångfalden till naturen och den vackra
staden. Varje mottagare ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social bakgrund,
etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell läggning. Alla
bilder, med undantag för generella närbilder, ska vara tagna i Katrineholms kommun.
Namnstrategi och särprofilering
Katrineholms kommuns verksamheter ska verka inom kommunens grafiska profil. Det
vinner både kommunen och den specifika verksamheten på. Principen är ”ett
Katrineholm”. Alla andra verksamhets- och förvaltningslogotyper tas bort, liksom
projektlogotyper. En gemensam namnstrategi används för att i text lyfta fram
verksamheter som är viktiga för medborgarna, samtidigt som vi hela tiden
kommunicerar Katrineholm. Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan
motiveras utifrån tydliga kommunövergripande fördelar. Särprofilering handlar om att
medvetet avvika från den gemensamma grafiska profilen och skapa en separat profil
för en utpekad verksamhet.
Kommunala bolag
Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock deras grafiska
profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil. Det gäller även om det blir aktuellt att
arbeta om en redan befintlig bolagsprofil.
Implementering
Förutsatt att kommunfullmäktige godkänner den nya profilen införs den successivt och
kostnadseffektivt från och med kommunfullmäktige den 18 mars 2019.
Implementering i organisationen ska ske under en treårsperiod. Allt nytt material ska
dock följa den nya profilen. Förändringar som kan kräva omfattande resurser kan
skjutas längre fram i tiden. Beslut fattas av kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en kommunikationshandbok, inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier. Nya mallar tas fram med
syfte att effektivisera och förenkla grafiska produktioner.
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation
Den nya grafiska profilen ska bidra till ett mer effektivt kommunikationsarbete.
Genom en enhetlig profil och ett varumärke, Katrineholm, utnyttjar vi våra resurser på
bästa sätt. Att underhålla en profil och ett varumärke är ekonomisk fördelaktigt. Med
den nya grafiska profilen knyts kommunens alla verksamheter samman och vi blir
tydligare och lättare att känna igen för våra målgrupper. Den ger också ökad
tillgänglighet.
Sammanfattning av remissyttranden med kommentarer
Ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder. Viadidaktnämnden anses inte som
berörd. Nedan följer en sammanställning av remissvaren. Remissvaren i sin helhet
finns i bifogade bilagor.
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Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nya grafisk profil. Flera ställer sig
också positiva till de effektiviseringar det kommer att innebära att samlas under ett
varumärke. Här ser man flera vinster. Det knyter samman verksamheter och ger en
tydlig avsändare. Det ger oss starkare varumärke ur medborgar- och
arbetsgivarperspektiv. En stiliserad logotyp kräver heller inte flerfärgstryck, vilket på
sikt är mer hållbart.
Det har bland annat framförts önskemål att en konsekvensanalys behöver genomföras
för att se över vad det innebär att plocka bort dagens särprofileringar. Omvärldsbevakning från andra kommuner visar att förhållningssättet till särprofilering varierar
stort. Allt från en öppen till en mycket restriktiv hållning. Som argument för att behålla
nuvarande särprofileringar har man lyft fram att det har varit kostsamt att bygga upp
dessa och att betydande värden går förlorade om profileringarna plockas bort.
Förvaltningen anser att det är och kommer att fortsättningsvis vara kostsamt att bygga
flera varumärken. Detta är en stark anledning till att Katrineholms kommun behöver
samlas under ett gemensamt varumärke. Särprofilering kan upplevas som en fördel för
den enskilda verksamheten, men har motverkande syfte på en övergripande nivå.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av ärendet
kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare motiveras för
särprofilering. Det är kommunens största besöksmål.
Logotypens syfte är att vara en tydlig avsändare för Katrineholms kommun. Den ska
inte ersätta visionen ”Läge för liv och lust” eller platsvarumärket KatrineholmSveriges Lustgård. Visionen är inte ett varumärke utan en ledstjärna som pekar ut en
riktning som vi ska jobba mot. Den nya grafiska profilen ska förmedla läge för liv och
lust genom det särskiljande typsnittet, färger och våra bildval. Visionsmärket som
tidigare använts utgår, istället skrivs visionen i text, om det behövs. Hur
platsvarumärket ska användas framgår i varumärkeshandboken.
Flera nämnder har uttryckt att de gärna ser en detaljerad plan för vilken
kommunikation som ska prioriteras. Varje verksamhet prioriterar själv utifrån
verksamhetens behov och möjligheter. Implementering ska ske stegvis under en
treårsperiod för att förändringen ska kunna ske inom befintlig budget. När kommunen
samlas under ett varumärke ska mallar skapas som gäller för alla kommunens
verksamheter. De nya mallarna ska vara tillgängliga för alla och bygga på principen att
det ska vara enkelt att göra rätt.
Förslaget till grafisk profil är framtaget i samarbete med kommunikationsrådet, den
upphandlade reklambyrån och leverantören av nya webbplatsen. Kommunikationsrådet
är ett samarbets- och utvecklingsnätverk, där kommunens alla kommunikatörer
samarbetar i kommunövergripande kommunikationsfrågor. Här har hänsyn tagits till
att profilprogrammet ska stämma överens med de principer som idag finns för att
tillgänglighetsanpassa och effektivisera kommunikationen. Om förslaget antas
påbörjas förankringsprocessen i verksamheterna.
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Varför en grafisk profil?

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

att göra rätt och det blir tydligt för våra invånare att det
är Katrineholms kommun som är avsändaren.
Visionen “Läge för liv och lust” är vår ledstjärna på lång
sikt, medan den grafiska profilen är vår kompass i
vardagen som leder oss rätt på vägen mot visionen.
Genom typsnitt och bildval ska vår kommunikation
förmedla visionen.
Den grafiska profilen är ett policydokument som
fastställts av kommunstyrelsen. I kommunikationshandboken finns praktiska exempel på tillämpningar av
den grafiska profilen. Användningen av platsvarumärket,
Sveriges Lustgård, beskrivs i platsvarumärkeshandboken.

Grafisk profil

3

.

14

Logotyp

Grafisk profil

4

Logotyp

15

En logotyp är en grafisk bild som
symboliserar ett företag, en organisation
eller en offentlig verksamhet och syftar till att
skapa omedelbar igenkänning.

Vårt logotyp består av en symbol i form av en
stiliserad sköld med ett gaffelkors
tillsammans med en ordbild i form av
namnet Katrineholm satt i typsnittet Open
Sans Bold.

Grafisk profil
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Frizon
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För att särskilja logotypen från omgivningen
ska avståndet mellan logotypens ytterkanter
och kringliggande element alltid vara minst
lika stort som sköldens bredd.

Grafisk profil

6

Val av färg på logotyp
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Logotypen finns i tre färgversioner: Rödsvart
som används i första hand. Vit som används
när logotypen används mot bild eller mot
färgad bakgrund. Svart som endast används
vid svartvitt tryck.
Se alltid till att det är god kontrast mellan
logotyp och bakgrund så att logotypen blir
tydligt.

Grafisk profil
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Storlek på logotyp

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

20 mm

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

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

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

Grafisk profil
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Namnstrategi

Grafisk profil

11

22

Namnstrategi

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

Grafisk profil

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

12
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Nivå 1:
Varumärkesnamn

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

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

1

1

1

1

Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 1 används i all kommunikation.

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

Möjlig placering

Grafisk profil
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Nivå 2:
Verksamhetsnamn

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

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

2

2

2

2

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

Nivå 2 används inte vid
kommunövergripande kommunikation.

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

Möjlig placering

Grafisk profil
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Nivå 3: Övriga namn

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

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019
katrineholm.se/gymnasievalet

3

Möjlig placering

Grafisk profil

15

26

Nivå 4: Webbadress

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

Nivå 1

Varumärkesnamn

Nivå 2

Verksamhetsnamn

Nivå 3

Övriga namn

Nivå 4

Webbadress

4

4

4

4

Katrineholms gymnasieskolor

Gymnasievalet 2019

Nivå 4 används vid behov.
katrineholm.se/gymnasievalet

Möjlig placering

Grafisk profil
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Typografi

Grafisk profil
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Bastypsnitt

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

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

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

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

Grafisk profil
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Rubriktypsnitt

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

Grafisk profil

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

30

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

Grafisk profil
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Färg

Grafisk profil
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Färger

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

Grafisk profil

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

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

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

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

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

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

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

Grafisk profil

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

Använd någon av följande
färgkombinationer.

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

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

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

Grafisk profil

AaBb
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Bilder

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

Grafisk profil
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Designsystem

Grafisk profil
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Designsystem för
stående och kvadratiska
format

38

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

Grafisk profil
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Designsystem för
liggande format

39

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

Grafisk profil
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Samarbeten

Grafisk profil

30

41

Katrineholm är
huvudavsändare

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

Rubrik

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

I samarbete med
Logo

Grafisk profil

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

Rubrik

Logo

Grafisk profil
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Katrineholm är partner
till huvudavsändaren

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

Rubrik

På uppdrag av
Logo

Grafisk profil
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Certifieringar och
utmärkelser

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

Rubrik

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

Logo

Grafisk profil
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Certifieringar och
utmärkelser

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

Rubrik

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

Logo

Grafisk profil
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Kommunala bolag

46

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

Grafisk profil
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Katrineholm
Möjlig förädling av
visuell identitet

48

Nuläge Katrineholm

49

En vildvuxen identitetsflora. Var är
“lagtröjan”?

50

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

3

4
5

•

Modern..?

•

Föråldrat typsnitt och svårarbetad

•

Varken mobilt eller digitalt anpassad.

51

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

52

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

53

Var syns det Katrineholms kommun?

54

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

55

Svårt att brodera på kläder

56

Syns dåligt i förhållande till andra

57

Våg och logotyp ger i många fall dålig synbarhet

Katrineholms märke

58

Inte digitalt anpassad profil

59

Hur ser Katrineholms “lagtröja ut”

60

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

61

Utblick & Inspiration

62

Apple
Frånkomplex till enkel.
Från färgglad till svart/vit

63

Tydlig mot olika bakgrunder

64

65

Från komplex till enkel
Tydlig mot olika bakgrunder

66

Exempel gymnasieskola Stockholm

67

68

Exempel gymnasieskola Skövde

69

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

70

Logotyp

71

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

1
2
3

4
5

•

Modern..?

•

Föråldrat typsnitt och svårarbetad

•

Varken mobilt eller digitalt anpassad.

72

Befintligt märke.

73

Utan streck under.

74

Utan tillägget
”-s kommun”.

75

Med ”K” i samma
storlek
som övrig text.

76

Namnet satt i ett
tydligare typsnitt.

77

78

79

Förenklad
vapensköld som
fungerar bättre i
mindre storlek.

80

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

81

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

82

Stadsvapnet
Katrineholms kommuns
stadsvapen är en
högtidssymbol.
Den får endast användas vid
ceremoniella tillfällen,
exempelvis i samband med
statsbesök. På flaggor och
standarer.
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Hur uttrycker vi visionen i ett typsnitt?
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Rubriktypografi

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

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

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

Stilprov Open Sans.
Ett enkel, lättläst och öppet
bastypsnitt.
Typsnittet ritat för att
användas digitalt och är
gratis.
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Färger
Klara, färgglada och
lysande färger som
utstrålar liv, lust, glädje
och kreativitet.
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Namnstrategi
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Översikt
Märke

Avatar

Typografi

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

Färger

Affisch

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

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

92

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

Avatar

Typografi

Färger

Affisch

Webbplats
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Översikt efter
Märke

Avatar

Typografi

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

Färger

Affisch

Webbplats
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96

Sponsring före och efter

97

Byggskyltar

98

Exempel på ny dokument med layout
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Fler exempel på ny dokumentlayout

100

Folder offentlig konst

101

Folder anhörigstöd före-efter
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Verksamhetsnamn skrivs i text istället för med egen logotyp

103

Ny gemensam webbplats gymnasieskolor

104

Gymnasievalet före

105

Gymnasievalet efter

106

Välkomstbrev förskola före-efter
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§6

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

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

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

Ordförandens sign

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

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





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

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

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-01-07

SOCN/2019:2 - 005

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ann Godlund

Socialnämnden

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

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning
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Ärendets handlingar




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

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

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

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

Ann Godlund
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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§ 19

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-24

26

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ärendets handlingar
•
•
•

Remiss
Möjlig förädling av visuell identitet
Visuell identitet

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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2019-01-17

§9

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




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-01-03
Anvisning till remiss om ny grafisk profil
Ny visuell identitet Katrineholm
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN



2 (2)

2019-01-17

Förstudie grafisk profil Katrineholm nämndunderlag

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

Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-01-03

STN/2018:137 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Magnus Gustafsson

Service- och tekniknämnden

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




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

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

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-01-03

STN/2018:137 - 009

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

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

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

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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STN/2018:137 - 009

Namnstrategi och särprofilering

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

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

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

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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2019-01-03

STN/2018:137 - 009

Övrigt

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

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2019-02-01

KULN/2018:109 800

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningsledning
Vår handläggare

Per-Olof Millberg

Kommunstyrelsen

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

KULTURFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-576 31
E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-02-06

BMN §19 ALLM.2019.2

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-02-06

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

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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1 (1)

2019-02-27

§ 25

Revidering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium (KFS 3.11) (KS/2019:53)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer det redovisade förslaget till revidering av ”Regler för
utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium” (KFS 3.11).
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revidering av
Katrineholms kommuns författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrottsoch ungdomsledarstipendium”.
Förslaget innebär en tydligare koppling till värderingarna i det Idrottspolitiska
programmet och i och med detta görs även ett tydligare beaktande av barn- och
jämställdhetsperspektivet. Vidare innebär förslaget att antalet stipendier minskas till
tre, ett barn- och ungdomsledarstipendium, ett idrottsstipendium och ett stipendium
för ungdomsdomare. Även nomineringsprocessen föreslås ändras så att alla kan
lämna in en nominering. Avsikten är att syftet med stipendierna ska vara tydligare
och att statusen på det som beskrivs som kommunens finaste pris ska höjas.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Service- och tekniknämndens protokoll 2018-12-13, § 67
Antagna - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS
3.11)
Förslag - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli
Hedberg (S) och Mica Vemic (SD).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-06

KS/2019:53 - 329

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

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




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

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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2018-12-13

§ 67

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





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

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

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

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

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

2009-09-21

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

2009-09-21

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

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

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

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

20XX-XX-XX

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

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

20XX-XX-XX

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

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

20XX-XX-XX

Tre nominerade för vardera stipendium presenteras för fullmäktiges presidium.
Beslut om stipendiater fattas av fullmäktiges presidium i samråd med serviceoch tekniknämndens ordförande och föreningsservice. Utdelning av stipendierna
bör om möjligt ske i samband med stort publikt arrangemang inom kommunen
eller vid tillfälle som fullmäktiges presidium finner lämpligt.
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2019-02-27

§ 26

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KS/2019:52)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner revidering av bolagsordning för Katrineholms Vatten
och Avfall AB (KFS nr 5.11), med avseende på § 7, ”Styrelse”, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)
föreslås med syfte att göra den mer enhetlig med samarbetskommunerna Flen och
Vingåkers bolagsordningar.
Förändringarna består i att minska antalet ledamöter i styrelsen till fem samt
revidering av ett stavfel.
De föreslagna ändringarna är införda i bifogade styrdokument enligt följande:
Bolagsordning för KVAAB: § 7, Styrelse, sidan 3.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KSF 5.11) med föreslagna
ändringar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Anneli Hedberg (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Vår beteckning

2019-02-05

KS/2019:52 - 105

Ert datum

Vår handläggare
Emma Fälth

Er beteckning

Kommunfullmäktige

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


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

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Bolagsordning för
Katrineholm Vatten och
Avfall AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.11)
Förslag

Godkänd av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, §

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

20XX-XX-XX

Beslutshistorik
Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17, § 207
Reviderad av kommunfullmäktige
2015-03-02, § 91
2015-05-18, § 142
2015-10-19, § 229
Organisationsnummer 556763-9876

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

20XX-XX-XX

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

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

20XX-XX-XX

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

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

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

20XX-XX-XX

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med
suppleanter.
9. Anmälan av vilka styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant
som utsetts av kommunfullmäktige i Katrineholm.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst
ärende ska hållas inom stängda dörrar.
§ 13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges
godkännande inhämtats:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,
övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
§ 14. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 15. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Katrineholm får ta ställning innan
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
§ 16. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun.
_________________
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2019-02-27

§ 27

Svar på motion om funkisglädje (KS/2018:281)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det är upp till
den egna verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden att avgöra huruvida det
finns önskemål, behov och möjlighet att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig
Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
 Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Av motionen framgår att föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsnämnden har avstått från att yttra sig då de anser att frågan inte ingår i deras
verksamhetsområde.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att man
erbjuder aktiviteter utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Ärendets handlingar







Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin
(L)
Bildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 47
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-06 § 111
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V),
Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD).
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Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C)
och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Jesper Ek (L) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:281 - 809

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:281 - 809

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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





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

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

Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.

Jesper Ek

Ewa Callhammar

Inger Hult

Lars Levin
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Sammanträdesdatum

Blad

2018-11-06
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§ 47

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

Motion – Funkisglädje till Katrineholm

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

Hnr VON/2018:1161
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Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06

15

§ 111

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

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

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

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

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att motionen ska avslås mot Inger
Hults yrkande om bifall. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

Ert datum

Vår handläggare
Johanna Flood

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

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



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

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




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

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

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

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

Vår beteckning

2018-10-09

VON/2018:51 - 719
Hnr 2018:1108

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

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

Susanna Kullman
Tf. förvaltningschef

Johanna Flood
Utredare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

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

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

154
Protokollsutdrag
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1 (1)

2019-02-27

§ 28

Svar på motion om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att dessa gungor
inte är lämpliga att använda i offentliga miljöer på grund av för stora brister i
säkerheten.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera
rullstolsgungor.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Båda remissinstanserna föreslår avslag
till motionen med motiveringen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i
offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.
Katrineholms kommun har tidigare provat rullstolsgunga. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen. Vid kontakt med andra
kommuner framgår att samma problem med säkerheten förekommer överallt där
rullstolsgungor används.
Som alternativ till rullstolsgungor föreslås andra typer av lekredskap såsom olika
typer av karuseller för funktionshindrade. Dessa har prövats i andra kommuner med
gott resultat.
Ärendets handlingar








Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 65
Yttrande från service- och teknikförvaltningen
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Besiktningsprotokoll

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Nicklas
Adamsson (MP).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:307 - 339

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:307 - 339

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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






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

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som lämnats av
service- och tekniknämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS/2018:307 - 339

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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Motion om rullstolsgungor
Att vara rullstolsburen innebär att många vanliga lekar och aktiviteter blir svåra att delta i. Att gunga
är något som barn och även vuxna uppskattar och tycker är roligt.
När kommunen nu rustar Sveaparken anser vi att en rullstolsgunga bör vara en självklar del av de
investeringar som görs där. Även andra platser i kommunen kan vara lämpliga för rullstolgungor.

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

Ylva G Karlsson (Mp)

KATRINEHOLMS KOMMUN
KommunstYrelsen

:uit

-$$- 2

Handl.nr.

Handl.

Dnr.

Dplon

5
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2018-12-13

§ 65

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





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

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

STN/2018:105 - 332

Ert datum

Vår handläggare
Magnus Gustafsson

Er beteckning

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




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

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

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

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

STN/2018:105 - 332

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

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

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

Org.nummer 212000-0340
Telefon:
E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS/2018:438 - 020

Ert datum

Vår handläggare
Lars I T Ramstedt

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS/2018:438 - 020

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

Lars Ramstedt
Beslutet skickas till: Akten, kommunfullmäktige

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

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

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

Rullstolsgunga

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

Översikt:

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

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

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Rullstolsgunga:

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

1176-2, 4.2 För liten fri markhöjd

Felklass

A

1176-1, 4.2.7.4 Ställen där hela kroppen kan fastna

A

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

B

1176-1, 4.2.8.5.2 Fel material i stötdämpande underlaget

C

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

1176-2, 4.2 För liten fri markhöjd

A

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

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

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

Felklass

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

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

Felklass

A

1176-1, 4.2.12.1 Linor fästa i ena änden

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

A

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

A

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

Besiktningsdatum:

2014-06-04

Område:

Katrineholm

Objekt:

Stadsparken

Lekredskap

Protokolldatum:

2014-06-09

Bild

Felklass

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

A

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

1176-1, 4.2.7.6 Ställen där fingrar kan fastna

C

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

1 (2)

2019-02-27

§ 29

Svar på motion om drickvattensfontäner (KS/2018:344)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att detta är
förenat med stora installations- och driftkostnader samt att tidigare
dricksvattensfontäner i kommunen utsatts för skadegörelse.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius
(KD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att installera dricksvattenfontäner. I
motionen lämnas följande yrkande
”Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens
intentioner.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden samt bygg- och
miljönämnden för yttrande. Båda nämnderna föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det är förenat med en hög installations- och driftkostnad samt att
tidigare dricksvattenfontäner har råkat ut för skadegörelse och tagits bort.
Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 64
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05 § 182

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L)
och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen,
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2019-02-27

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation. Svar på motion om drickvattensfontäner
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Motionen om dricksvattenfontäner belyser en brist som finns i kommunen idag med avsaknad av
platser där kommunens medborgare under värmeböljor snabbt kan lindra törsten och fylla på
vattenflaskor för att inte riskera att drabbas av uttorkning, framförallt för människor som befinner sig
i riskzonen med hälsan i höga temperaturer. En annan positiv effekt av att installera
dricksvattenfontäner är att vi kan minska användningen av plastflaskor av engångsart och därmed
göra en betydande miljöinsats.
Vi yrkade bifall

till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande resetverar vi oss mot beslutet.

Tony $osendahl

#ffifuå#--_-

Vänsterpartiet
Centerpartiet

Jesper Ek

Liberalerna

Joha Frondelius

Kristdemokraterna

Katrinehofm 2812-2OL9
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:344 - 309

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-01-21

KS/2018:344 - 309

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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




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

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

176
Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2018-12-13

§ 64

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




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

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

14

177

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

BMN §182 ALLM.2018.46

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-02-27

§ 30

Svar på motion om oppositionsråd (KS/2018:387)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering att utse
oppositionsråd i första hand är en fråga för oppositionspartierna att bestämma i
kommunfullmäktige. Nuvarande politiska majoritet har inga synpunkter huruvida
oppositionsposten innehas av oppositionens största parti eller ej.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om oppositionsråd. Motionen utmynnar i
följande yrkande
Att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten:
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den
politiska majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Mica Vemic (SD), 2018-09-11

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl
(V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.
Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Mica Vemic (SD) yrkade. Han finner att styrelsen biträder ordförandens
eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-05

KS/2018:387 - 119

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-01-24

KS/2018:387 - 119

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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


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

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

2018-09-11

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

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

SD Katrineholm
Mica Vemic

_________________________________________________________________________________________________________________
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Katrineholm 2019-03-06

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om förskolan i Katrineholm.
Antalet barn per förskoleavdelning är fortsatt högt i Katrineholm och antalet
förskolor byggs inte ut i samma takt som behovet. På vårt fullmäktige i februari
diskuterades om man får plats inom 4 månader och det får i stort sett alla.
Mina frågor utifrån det till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är
följande:
Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så
fall vad när det gäller 1-3år, 4-5år samt blandade grupper?
Max antal barn per förskola?

Katrineholm 2019-03-06

Ewa Callhammar
Liberalerna

