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Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-11 STN/2019:60 - 401

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Torbjörn Dybeck
Service- och tekniknämnden

Remissvar lokala ordningsföreskrifter
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av kommunens 
lokala ordningsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).

Remissen från kommunledningsförvaltningen har skickats till Polismyndigheten Region Öst, 
bygg- och miljönämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss om lokala ordningsföreskrifter
 Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
 Kartbilagor (1-5) till lokala ordningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunledningsförvaltningen har 
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).

Revideringen innefattar följande ändringar:
1. Paragraf 12 § har utökat förbud mot passiv pengainsamling (kartbilaga 5)
2. Paragraf 13 § underkändes av Länsstyrelsen (2019-05-13) och har omformulerats.

Borttagen text är överstrycken och ny formulering i röd färg. Det geografiska området för
kartbilaga 2 har utökats och innefattar även lekplats Götaplan, med anledning av parkens
närhet till skola och förskola.

Torbjörn Dybeck
Tf förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-07
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck

Anvisning till remiss om lokala 
ordningsföreskrifter
Bakgrund
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).

Revideringen innefattar följande ändringar:
1) Paragraf 12 § har utökat förbud mot passiv pengainsamling (kartbilaga 5)
2) Paragraf 13 § underkändes av Länsstyrelsen (2019-05-13) och har omformulerats.

Borttagen text är överstrycken och ny formulering i röd färg. Det geografiska
området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar även lekplats Götaplan, med
anledning av parkens närhet till skola och förskola.

Remissinstanser
Remissen har skickats till:
 Polismyndigheten Region Öst
 Bygg- och miljönämnden
 Service- och tekniknämnden

Inskickande av underlag
Remissvar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast fredagen den 30 
augusti 2019. 

Remissvar från Polismyndigheten Region Öst och Bygg- och miljönämnden skickas 
till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.
Remissvar från Service- och tekniknämnden skickas på sedvanligt vis genom Lex.

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar. Namn, e-post och telefonnummer framgår nedan. 

Axel Stenbeck Marie Sandström Koski
Utredare T.f. Nämndadministrativ chef
axel.stenbeck@katrineholm.se marie.SandstromKoski@katrineholm.se
0150-570 80 0150-570 19
(semester t.o.m. 19/8)
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-10-30, § 257

Godkända av länsstyrelsen 

1995-11-09

2015-06-15

2019-05-13, ej § 13

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-04-20, § 131

2019-04-15, § 59

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
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Lokala 
ordningsföreskrifter 
för Katrineholms kommun
Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen 
i Katrineholms kommun skall upprätthållas.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 §, 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också av kommunfullmäktige fastställda 
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Katrineholms kommun (kommunal författningssamling nr 
2.4).

§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §, andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

a) Badplatsen vid Djulösjön med del av intill badplatsen beläget fritidsområde (bilaga 1)

b) Kommunens övriga allmänna badplatser vid Duveholmssjön, Malmen (Strängstorp), Storsjön 
(Strångsjö), Aspen (Äs), Forssjö, Veckeln (Sköldinge), Fagerön (Björkvik)

c) Område i anslutning till Tornstugan vid sjön Näsnaren (bilaga 3)

d) skolgårdar och förskolegårdar.

§ 4
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket §§ 11 och 12 första 
stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 
dålig lukt.

8

8



 

6 (9)

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga olägenhet.

För närmare information, se Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning för allmän ordning, 
säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och 
telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter, eller över en körbana på lägre höjd 
än 4,50 meter. Trafikanordningar får inte skymmas.

Affischering

§ 10
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag 
får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

För affischtavlor särskilt avsedda för föreningslivet i Katrineholms kommun gäller dessutom 
anvisningar för användningen fastställda av service- och tekniknämnden.

Anvisningarna skall finnas anslagna på respektive tavla.
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Högtalarutsändning

§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser 
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Insamling av pengar

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, 
om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 4 och 5.

Förtäring av alkohol

§ 13
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent Spritdrycker, vin och starköl, 
enligt definitionerna i alkohollagen, får ej förtäras inom särskild zon i centrala Katrineholm (bilaga 2) 
eller på kommunens offentliga platser angivna i § 3 ovan annat än i samband med tillåten 
utskänkning därav.

Ambulerande försäljning

§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen.

Ambulerande försäljning får ej ske på Stortorget i Katrineholm inom det område där särskilt 
fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller, ej heller på offentlig plats inom särskild 
zon i Katrineholms tätort enligt bilaga 2 eller inom särskilt avgränsad zon inom Djulö fritidsområde 
enligt bilaga 1.

Camping

§ 15
Camping är tillåten endast på campingplatsen vid Djulö fritidsområde. Polismyndigheten får dock ge 
tillstånd till camping inom annan offentlig plats vid särskilda evenemang. Med camping avses tältning 
och uppställning av husbil och husvagn.

Hundar

§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och 18. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för hund som assisterar funktionshindrade (s k servicehund) eller för polishund 
i tjänst.
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§ 17
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen 
anordnat hundparker.

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Särskilt anvisad badplats för 
hundar finns vid Djulö (bilaga 1)

Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad.

§ 18
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.

Motionsspår

§ 19
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala motionsspår. Särskilt 
preparerade och märkta skidspår får endast användas för skidåkning.

Adressnummerskyltar

§ 20
Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från gatan väl synlig och 
läslig adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter

§ 22
Tillstånd från Polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Tillstånd från Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider:

Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen

Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen

Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10 första stycket, § 11, § 12 
första och tredje  §§ 13-15, §§ 18-19 döms till penningböter enligt 3 kap. 22 §, andra stycket, 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Yttranden

§ 24
1. Att avge yttranden som avses i 3 kap. 2 §, ordningslagen ankommer på

a) service- och tekniknämnden såvitt avser idrottsplatser, platser för friluftsbad, camping och 
fritidsområden

b) samhällsbyggnadsförvaltningen i övriga fall

2. Att avge yttranden enligt § 4 i lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun ankommer på

a) bygg- och miljönämnden såvitt avser § 7 i dessa föreskrifter

b) service- och tekniknämnden såvitt avser § 10 första stycket, § 11 och § 12 första stycket i dessa 
föreskrifter

_________________
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Tjänsteskrivelse 1 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 STN/2019:28 - 730

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Engvall
Service- och tekniknämnden

Idrottspolitiska programmet 2020-2023
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-2019. 
Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. Programmet 
är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. Programmet 
beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. 
Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera och 
arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar.

Service- och tekniknämnden beslutade 2019-04-11 att skicka förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

Ärendets handlingar
 Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Ärendebeskrivning
Sammanställning av inkomna remissvar
Nedan presenteras en sammanställning av remissvaren i en något förkortad version samt 
service- och teknikförvaltningens ställningstaganden.

Remissvar har inkommit från följande instanser:

 Folkhälsoutskottet
 Bygg- och miljönämnden
 Katrineholms kommunala pensionärsråd
 Bildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Socialnämnden
 Sörmlandsidrotten
 Kulturnämnden

Folkhälsoutskottet
Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunker på förslaget till Idrottspolitiska 
programmet 2020-2023.
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Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 STN/2019:28 - 730

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till service- och tekniknämnden.

Förvaltningen anser att dokumentet är lättläst och att det har en tydligare koppling mellan 
aktiviteter och Kommunplanens resultatmål än gällande program.

Synpunkter gäller avsnittet Attraktiva boende- och livsmiljöer där det som målsättning finns 
att alla frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och nya 
anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer. Bygg- och 
miljönämnden vill poängtera att tillgänglighetsanpassningar också ska genomföras vid de 
befintliga anläggningarna där så är möjligt. 

Nämnden anser också att det bör finnas mer konkreta aktiviteter som syftar till att öka 
resandet med cykel och till fots samt att avsnittet gällande uppföljning bör omformuleras så 
att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen.

Katrineholms kommunala pensionärsråd
Pensionärsrådet har lämnat synpunkter och svarar att de i programmet saknar skrivningar 
om äldres idrottande, att ”rörlighet” behövs under hela livet. Dessutom saknar de en 
skrivning om behovet av centralt gym för att ökas äldres styrka och rörlighet.

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder det till 
service- och tekniknämnden. Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till 
innehållet i det idrottspolitiska programmet men har några synpunkter. 

En aktivitet i programmet är att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om 
idrottens betydelse för barns utveckling och skolresultat. Det framgår däremot inte hur denna 
aktivitet ska bedrivas och vilken tid som ska tas i anspråk. Det är önskvärt att en sådan 
aktivitet är förankrad i den förvaltning det berör innan den stadfästs. När det gäller 
uppdraget att utreda möjligheterna till en naturskola är det önskvärt att det framgår att detta 
bör ske i samverkan med bildningsförvaltningen. 

Ett resultatmål har blivit felaktigt återgivet och att avsnittet ”Ett rikt kultur- idrotts- och 
friluftsliv” skulle kunna kortas ned och vinna på att innehållet beskrivs mer stringent. Även 
om det återfinns i aktiviteterna i sista meningen är det lämpligt att det även i löptexten 
framgår att kommunen ska ställa krav på föreningslivet att leva upp till barnkonvention, 
jämställdhet och värdegrund.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den 
som nämndens egen till service- och tekniknämnden.

Förvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna idrottspolitiska programmet och betonar 
särskilt vikten av målsättningen för planperioden om god tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som passar personer med olika förutsättningar. Målsättningen 
att sträva mot att alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för 
fysisk tillgänglighet och att nya anläggningar skall tillgänglighetsanpasas ses som viktig.

Utöver detta anser vård- och omsorgsförvaltningen att ytterligare stimulans till föreningarna 
kan behövas för att förstärka målsättningen mot en ökad inkludering. Förvaltningen föreslår 
att det kommunala stödet delvis kan bygga på att föreningen kan visa på att de bedriver ett 

19

19



Tjänsteskrivelse 3 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 STN/2019:28 - 730

aktivt arbete för att erbjuda aktiviteter för personer med olika former av 
funktionsnedsättning. 

I programmet är fokus till stor del på tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet Det lyfts 
även att personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid.
Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller vikten av att idrottsledare utbildas och får 
kunskap för att kunna leda personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Förvaltningen ger exempel på SISU/Sörmlandsidrotten som kan bistå med detta.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program 2020-2023. 

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program. Programmet
lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil, drogförebyggande
arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den föreslagna
ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta utveckla och
fördjupa olika samarbetsformer. 

Socialförvaltningen tycker det är positivt att programmet särskilt lyfter upp FNs
konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Många barn och unga lever i 
barnfattigdom och det är därmed väldigt positivt om kommunen kan erbjuda ett rikt utbud av 
avgiftsfria fritidsmöjligheter. Socialförvaltningen ser det positivt att det idrottspolitiska 
programmet lyfter att idrotten förenar människor genom idrotten och att föreningar kan bidra 
till integration av människor från olika kulturer, olika åldrar och olika fysiska och psykiska 
förutsättningar.

Sörmlandsidrotten
Sörmlandsidrotten har tagit del av Katrineholms kommuns förslag till idrottspolitiskt program 
och anser att förslaget till idrottspolitiskt program är genomarbetat och knyter an till vision 
och kommunplan.  Sörmlandsidrotten ställer sig bakom förslaget men har några synpunkter.

Förslaget är allmänt hållet och lämnar stort handlingsutrymme på varje målområde. Det 
innebär att förvaltningen och den idrottsstrategiska gruppen har ett stor ansvar att 
konkretisera varje målområde i aktiviteter och mätbara mål som kan följas upp och som leder 
mot de övergripande målen på varje område. Sörmlandsidrotten föreslår någon form av årlig 
aktionsplan som komplement till programmet.

Det idrottspolitiska programmet spänner över hela kommunens verksamheter och fastställs i 
kommunfullmäktige och därför behöver verksamheterna utanför förvaltningens 
ansvarsområde också ha ett uttalat ansvar för programmets genomförande

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
service- och tekniknämnden.

Under rubriken idrotten förenar skriver service- och tekniknämnden att föreningar har en 
särskild möjlighet att bidra till integration och att kommunen i samverkan med idrottsrörelsen 
kan göra mycket för att använda idrottens positiva kraft för integration. Kulturnämnden delar 
den uppfattningen men vill också poängtera svårigheterna att arbeta med integration. De 
aktiviteter som Lyckliga gatorna har i samverkan med föreningslivet kan vara en väg in till 
föreningar. En annan väg är att avsätta särskilda projektmedel för olika integrationsinsatser 
kopplade till föreningslivet. 
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Kulturnämnden föreslår att införa bidragsformen ”Snabba stålar” även för idrottsverksamhet, 
bidraget ”Snabba stålar” vänder sig till ungdomar som vill genomföra ett kulturarrangemang. 
En tanke är att ett liknande bidrag borde finnas för ungdomar som vill arrangera ett icke 
föreningsanknutet idrottarrangemang.

Förvaltningens bedömning
Titeln på det Idrottspolitiska programmet har kompletterats för att bredda begreppet så att 
fler verksamheter och föreningar ska känna sig inkluderade.

Hälsa och rörelse genom hela livet
Idrottspolitiskt program

I flera av remissvaren, bland annat från Sörmlandsidrotten, finns önskemål och kopplingar 
till mer konkreta aktiviteter. Programmet beskriver vad som ska göras och ska ses som ett 
ramverk och kommer under mandatperioden att konkretiseras. Hur programmet genomförs 
kommer i nästa steg med mer konkreta åtgärder och aktiviteter. Den idrottstrategiska 
gruppen har en viktig roll i det arbetet.

Bygg- och miljönämnden poängterar att tillgänglighetsanpassningar av frilufts- och 
idrottsanläggningar även ska göras vid befintliga anläggningar (inte endast vid nybyggnation) 
där så är möjligt.

Tredje stycket under rubriken Viktiga aktiviteter under programperioden är: på sidan 8 
formuleras därför om enligt nedan

Alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet 
och tillgänglighetsanpassas där så är möjligt.

Bygg- och miljönämnden föreslår även ett förtydligande av vilken nämnd som ansvarar 
för uppföljning av programmet, vilket har gjorts på sidan 18.

Katrineholms kommunala pensionärsråd saknar skrivningar om äldres idrottande, att 
”rörlighet” behövs under hela livet. 

I första stycket på sidan 4 och in ingressen på sidan 11 och 12 förstärks texten så att det 
tydligare framgår att programmet gäller hela livet.

Bildningsnämnden och dess verksamhet omnämns i programmet. De har en betydelsefull 
roll för att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal i högre grad medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat. För att uppnå detta behöver ett arbete 
planeras, struktureras och genomföras. Former för detta kommer att tas fram i samverkan 
med berörda aktörer under programmets genomförande. Detsamma gäller uppdraget att 
utreda möjligheterna till att starta en naturskola.

Vård- och omsorgsnämnden lyfter liksom bygg- och miljönämnden frågan gällande fysisk 
tillgänglighet avseende kommunens frilufts- och idrottsanläggningar. Detta är något som ger 
personer med fysiska funktionsnedsättningar bättre förutsättningar till en aktiv fritid. Ej att 
förglömma är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nämnden anser också att ytterligare 
stimulans kan behövas till föreningarna för att uppnå målsättningen om ökad inkludering. 
Detta är något som redan idag följs upp och värderas tillsammans med föreningarna. 
Föreningar kan få stöd och utbildning av SISU/Sörmlandsidrotten i dessa frågor.
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Socialnämnden anser att det är viktigt att fortsätta utveckla och fördjupa olika 
samarbetsformer mellan verksamheter och föreningar vilket är en förutsättning för att vi 
tillsammans ska nå den föreslagna ambitionsnivån.

Utöver ovan nämnda justeringar har språkliga justeringar av redaktionell karaktär gjorts i 
programmet.

Den idrottsstrategiska gruppen har tillsammans med service- och teknikförvaltningen gått 
igenom samtliga remissvar.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Hälsa & rörelse genom 
hela livet
Idrottspolitiskt program
2020-2023
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Det idrottspolitiska 
programmet utgår 
från kommunens 

vision och 
kommunplan. 

Det beskriver hur 
förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas 

för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det ska 

även vara vägledande 
för hur kommunen 
ska prioritera och 
arbeta och det ska 

beaktas vid beslut och 
handlingar.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
idrottspolitiska program. 

Idrottspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. 
Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt 
geografiskt och rätt för handling 
och förändring. Detta är vår 
ledstjärna och vi strävar mot ett 
Katrineholm med ett gynnsamt 
läge, sjudande av liv och en plats 
präglad av lust. Idrotten och 
föreningslivet är en verksamhet 
som sjuder av liv och lust där 
jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet. 

Attraktion & livskvalitet - 
Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. 

I kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
Kommunplanen utgör tillsammans 
med översiktsplan 2030, grunden 
för kommunens långsiktiga 
planering. Kommunplanen är 
också styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas 
planer med budget. 

I kommunplanen beskrivs 
bland annat kultur-, idrotts- 
och fritidslivets betydelse för 
folkhälsan samt för identitet 
och sammanhållning bland 
katrineholmare. Planen beskriver 
också betydelsen samt av att ge 
alla barn och unga en bra start, 
samt utveckling och hälsa för våra 
medborgare genom hela livet. Det 
är också en viktig faktor för att 
locka nya invånare och företag till 
kommunen. 

*
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

3
Foto: Hanna Maxstad
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Ett dokument och en värdegrund på samma gång. Vårt 
idrottspolitiska program konkretiserar hur vi ska arbeta och 
vilka förutsättningarna är för att nå vision 2025.  

Idrottspolitiskt 
program 2020-2023

Förutsättningar för att 
utveckla Katrineholm 
Det idrottspolitiska programmet 
utgår från kommunens 
vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i och 
följer kommunplanens struktur 
med sju olika målområden. Det 
idrottspolitiska programmet 
beskriver hur förutsättningarna 
ska stärkas och utvecklas för 
idrott, fritid och föreningsliv - så 
att vi erbjuder hälsa och rörelse 
genom hela livet. 

Vägledning
Det idrottspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och 
arbeta. Programmet ska även 
beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med 
att tala om vad som ska göras. 
En avgörande förutsättning är de 
värderingar och den kultur som 
genomsyrar organisationen. En 

värdegrund som går hand i hand 
med idrotten och föreningslivet.
En idrottsstrategisk grupp 
(ISG) bestående av politiker, 
tjänstepersoner, representanter 
från Katrineholms föreningsliv 
samt Sörmlandsidrotten 
rapporterar till och samarbetar 
med service- och tekniknämnden. 
Uppdraget är att vara 
sammanhållande  och samverkar 
för att planera i arbetat med 
planering och prioritering bland 
de åtgärder som ska genomföras 
och följas upp utifrån det 
idrottspolitiska programmet.

 !
Det här är inte 

bara ett dokument, 
det beskriver en 
värdegrund som 
går hand i hand 

med idrotten och 
föreningslivet.

7
Det idrottspolitiska 

programmet är 
indelat i och följer 
kommunplanens 

struktur med sju olika 
målområden. 
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!
Resultatmål
Invånarantalet ska öka till 
minst 35 500 personer vid 
mandatperiodens slut.

Förbättrat företagsklimat.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• Katrineholms

kommun informerar 
och förankrar det 
idrottspolitiska 
programmet 
hos berörda 
verksamheter och 
samarbetspartners.

• kommunen arbetar
och tar fram 
en strategi för 
destinationsutveckling.

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl 
fungerande förenings- och idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa målsättningar.

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett stort utbud av väl fungerande 
idrottsföreningar och 
anläggningar innebär att alla 
individer erbjuds rika möjligheter 
till meningsfull sysselsättning och 
motion på jämlika villkor. Goda 
möjligheter att utöva sin hobby 
eller idrott är en parameter som 
kan bidra till inflyttning. För att 
idrott och motion enkelt ska kunna 
kombineras med arbetstider, 
pendling eller andra åtaganden 
krävs det också att anläggningarna 
har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger 
marknadsföring för kommunen 
och dess näringsliv. De lockar 
hit besökare, som kan upptäcka 
Katrineholms möjligheter och 
samtidigt nyttja det lokala 
näringslivet. Det genererar 
intäkter till föreningarna, 
kommunen och näringslivet. 
Elitidrotten utgör en liten del 
av den totala tävlingsidrotten, 
men är ändå av stor betydelse 

för idrottsrörelsen i kommunen. 
Den ger underhållning, inspirerar 
barn och unga att idrotta samt 
skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar också till att 
marknadsföra och sprida 
kännedom om Katrineholm.
Nu och i framtiden, behövs 
ekonomiska insatser från både 
kommun och näringsliv för att 
idrotten ska kunna utvecklas.

*
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

6
Foto: Johan Klinthammar
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Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna 
till spontanidrott ska bejakas. 

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

Framförhållning och/eller 
föreningsmedlemskap ska inte 
vara en nödvändig förutsättning 
för idrott, motion och rörelse. 
Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla nya - och underhålla 
befintliga friluftsområden, 
lekplatser och motionsspår. 

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt 
tillgänglighet till olika 
anläggningar för fysisk aktivitet, 
friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande 
betydelse för invånarnas 
möjlighet att nyttja dem. Ett brett 
utbud av idrottsanläggningar, 
föreningar och friluftsmöjligheter 
även utanför tätorten bidrar till 
att hålla landsbygden levande. 
Kommunens anläggningar 
används under skoltid av 
skolorna, samtidigt som 
föreningslivet och allmänheten 
använder dessa under övrig 
tid. Det innebär att det finns ett 
gemensamt samordningsansvar 

för att öka nyttjandegraden. Det 
är viktigt att alla som önskar och 
vill kan delta i föreningsliv och 
idrott, oavsett förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion 
och friluftsliv får inte avgöras 
av ekonomiska eller sociala 
faktorer. Det är därför viktigt 
att ett rikt utbud av avgiftsfria 
fritidsmöjligheter erbjuds både i 
och utanför tätorten. I de fall där 
kommunen måste ta ut avgifter 
ska strävan vara att hålla dessa så 
låga som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som 
erbjuds och hur stor den 
geografiska spridningen är, så 
kommer människor inte att 
utnyttja möjligheterna om de 
inte kan hitta dem. Kommunen 
ska därför tillhandahålla tydlig 
och väl synlig skyltning till 
olika idrottsanläggningar och 
friluftsmöjligheter. Aktuella 

kartor och vägbeskrivningar 
inklusive information om fysisk 
tillgänglighet ska finnas på 
naturkartan.se/katrineholm. 
Information om de olika 
anläggningarnas öppettider 
och kontaktuppgifter ska finnas 
på kommunens hemsida och  
tydligt framgå i anslutning till 
anläggningarna.

!
Vi ska uppmuntra 

medborgare och besökare 
att ta sig fram med cykel 

eller till fots.

Tryggare offentliga miljöer 
ska skapas. Tillgången till 

idrott, motion och 
friluftsliv får inte avgöras 

av ekonomiska eller sociala 
faktorer. 
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Resultatmål
Tryggare offentliga miljöer.

Resandet med cykel och till fots ska öka.

Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för spontanidrott.

• kommunen ska verka för en levande landsbygd, där alla kommundelar får ta del av
investeringar och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet tillgängligt för alla.

• alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet
och tillgänglighetsanpassas där så är möjligt.

Foto: Hanna Maxstad
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I skolan läggs grunden för en 
hälsosam och aktiv livsstil. Dagens 
och framtidens barn och elever 
ska fortsättningsvis få prova på ett 
brett utbud av olika idrotter och 
motionsformer under sin skoltid. 
Samverkan mellan föreningarna 
och skolan är därför av största 
vikt. Motion och fysisk aktivitet 
bland elever är en bidragande 
faktor för att uppnå skolans 
kunskapsmål. 

Ansvaret för undervisningen 
ligger på skolan men föreningarna 
kan vara en stödresurs. Barn 
och elever ska ha tillgång till 
inspirerande och trygga utemiljöer 
som inbjuder till lek och rörelse. 
Planerad fysisk aktivitet ska finnas 
för alla barn och elever inom 
kommunens verksamheter. Skolor 
och fritidshem ska arbeta för att 
utöka tiden för motion och idrott. 
Syfte är att på ett lustfyllt sätt 
uppnå ökad rörelseförståelse, en 
förutsättning för att kunna uppnå 
ett aktivt liv.

I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och 
idrott. Här läggs grunden för det intresse som i många fall 
vidareutvecklas i föreningslivet. 

En stark & trygg 
skola för bättre 
kunskaper

9 

Resultatmål
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Ökad trygghet i skolan.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka 
barns och elevers hälsa och studieresultat.

Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• i högre grad få barn, deras vårdnadshavare och 

skolpersonal medvetna om idrottens betydelse för barns 
utveckling och skolresultat.

• stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och 
får en ökad rörelseförståelse.

• utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att 
locka till rörelse och fysisk aktivitet.

• utred möjligheterna till att starta en naturskola/
studiemiljöer utomhus i syfte att ge barn och elever 
möjligheter att upptäcka, uppleva och lära i naturen.  

*
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Barn och unga som har en 
meningsfull fritid löper en lägre 
risk att glida in på en brottslig 
bana eller utsättas för missbruk. 
Föreningslivet och andra sociala 
skyddsnät kan tillsammans fånga 
upp individer som på olika sätt 
mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får 
en stor del av sin praktiska 
skolning i demokrati i den lokala 
idrottsföreningen. Föreningarna 
har därmed en viktig roll i att 
sprida demokratiska värderingar 
och i att stimulera barn och ungas 
egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet 
och andra aktörer möts och 
samarbetar för att skapa ett 
tryggt samhälle med en bra 
miljö för Katrineholms barn och 
unga är därför mycket viktigt.
Det ska finnas goda möjligheter 
till idrott och motion för alla. 

Genom att säkerställa en god 
tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som 
passar personer i olika åldrar 
och med olika förutsättningar, 
ska även äldre och personer med 
funktionsnedsättningar erbjudas 
möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står 
bakom den regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med tillhörande 
åtgärdsplan. Även spelmissbruk 
(S) inkluderas i arbetet. Målet är 
ett samhälle fritt från narkotika 
och doping, minskade medicinska 
och sociala skador orsakade 
av alkohol och spel samt ett 
minskat tobaksbruk. Alla ska 
ha möjlighet att växa upp, leva 
och delta i idrott-, fritids- och 
föreningsverksamheter utan 
risk för att skadas till följd av sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobak 
och spel.

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva 
och verka i genom hela livet. Idrotten och föreningslivet 
spelar en viktig roll i att sprida goda värderingar. 

Trygg vård & omsorg 

10

!  
Resultatmål
Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras.

Färre barn och unga 
ska utsättas för risk att 
skadas till följd av eget 
eller andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• kommunens ska ta 

fram ett exempel på 
en ANDTS-policy som 
föreningarna enkelt 
kan tillämpa i sina 
verksamheter. 

• miljöer där barn 
vistas, exempelvis 
parker, lekplatser, 
idrottsplatser och 
badplatser, ska göras 
rökfria.
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Idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamhet är ett 
viktigt samhällskitt som har stor 
betydelse för folkhälsan, för 
identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en 
bra start i livet. Som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen 
verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 
Barn och unga ska prioriteras. 

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och 
föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter. 
Att ha ett barnrättsperspektiv 
i sin verksamhet innebär 
exempelvis att idrottsföreningars 
styrelseledamöter och 
idrottsledare på olika nivåer 
ska sätta barnet i fokus och 
analysera vilka konsekvenser 
ett beslut eller en åtgärd får för 
ett barn eller en grupp av barn 
för att exempelvis förhindra 
mobbing och utanförskap. 
Barnkonventionen ska betraktas 
som ett förhållningssätt och 
att som ledare utgå från 
barnkonventionens principer, 
tydligt sätta utövarna i centrum 
och lyssna på dem ska ses som 

en möjlighet och ett sätt att 
utveckla verksamheten. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid 
avvägningar och bedömningar 
som görs i de beslutsprocesser 
som på olika sätt påverkar barns 
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att 
jämställdhetsperspektivet 
integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som 
bedrivs runt om i kommunen. 
Jämställdhet innebär att 
alla, oavsett kön, ges samma 
förutsättningar i den verksamhet 
som bedrivs och att nyttjande av 

Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för 
jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid 
genom hela livet. 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

Foto: Andreas Sander
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anläggningar och ekonomiskt stöd 
fördelas och värderas likvärdigt. 
Det handlar också om normer 
och värderingar. Det är viktigt 
att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur 
och etniskt ursprung, kan 
människor idrotta tillsammans. 
Föreningar har därför en särskild 
möjlighet att bidra till integration 
av människor från skilda kulturer, 
i olika åldrar och med olika fysiska 
och psykiska förutsättningar. 
Kommunen och idrottsrörelsen 
kan göra mycket tillsammans för 
att använda idrottens positiva 
kraft för integration. Idrotten 
fungerar som en brobyggare 
mellan människor med olika 
bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl 
fungerande föreningsliv krävs 
engagerade, kunniga och 
utbildade ledare. För många 
unga är idrottsledaren en av de 
viktigaste vuxna förebilderna. 
Därför är det viktigt att ge dessa 
möjligheter till bra utbildning 
och fortbildning. Välfungerande 
föreningar ger barn och unga 
social gemenskap, samhörighet 
och demokratisk fostran genom 
sin verksamhet. När det gäller 
idrott- och fritidsverksamhet för 
denna målgrupp är det viktigt att 
den förs på en nivå där glädje och 
lek är dominerande inslag. Deras 
behov, synpunkter och önskemål 
är viktiga att ta tillvara. 

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet i 
bostadsområden samt ordna 
och ge stöd till aktiviteter på 
skollov. Det ger barn och elever 

en känsla av delaktighet, goda 
relationer till vuxna och trygga 
platser att tillbringa tiden på och 
utanför skoltid. Variationen på 
fritidsaktiviteterna möjliggör för 
barn och unga att hitta fler och 
nya intressen och utgör även en 
överbryggning och rekrytering in i 
det lokala föreningslivet. 

Lika rättigheter 
Arbetet i Sverige med att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsuttryck har skett och sker 
genom en rad insatser inom olika 
delar av samhället. Homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck 
och identiteter (HBTQ) drabbas 
alltjämt av diskriminering och 
andra kränkningar i det svenska 
samhället. Detta är oacceptabelt 
och arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter för HBTQ-personer 
behöver därför stärkas, även 
inom idrott, fritid och föreningsliv.

!
 
Resultatmål 
Fler ska delta aktivt 
i kultur- idrotts- och 
fritidslivet.

Kultur, idrott och fritid ska 
prioriteras.

Jämställda kultur- idrotts- 
och fritidsverksamheter. 

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• att kommunen tar 

fram en plattform 
riktad till föreningar 
där praktisk 
handledning och goda 
exempel samlas. 

• kommunen ska 
skriva avtal med 
Sörmlandsidrotten/
SISU idrottsutbildarna 
för att med deras hjälp 
genomföra kurser 
och utbildningar 
för föreningar med 
syfte att uppfylla 
målsättningarna i 
det idrottspolitiska 
programmet. 

• fortsätta arbetet 
med öppna och 
kostnadsfria 
fritidsaktiviteter som 
genomförs i olika delar 
av kommunen. 

• de verksamheter i 
kommunen som möter 
barn och ungdomar 
ska upprätthålla sin 
HBTQ- diplomering/
certifiering. 

• kommunen stöttar 
föreningslivet med 
föreningsbidrag, 
stipendier, sponsring 
och anläggningar 
och för att ta del 
av föreningsstödet 
ska föreningarnas 
verksamheter präglas 
av det idrottspolitiska 
programmet.
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Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och 
stödja införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala 
verksamheterna. 

Hållbar miljö

Därför sker exempelvis satsningar 
på energieffektiviseringar i lokaler 
och anläggningar och utbyte till 
LED-belysning i elljusspåren.
På senare år har stora 
framsteg gjorts vad det gäller 
att servera klimatsmart mat 
i de kommunala köken. De 
klimatsmarta ambitionerna ska 
vara genomgående också i de fall 
kommunen står för matservering 
vid idrotts- och andra evenemang. 
Kommunen har också ett 
samarbete med Region Sörmland 
om bra mat i de offentliga 
rummen. Det ska vara enkelt att 
göra hälsosamma livsmedelsval 
i exempelvis cafeterior på skolor 
och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag 
Sportcentrum som är en av 
Sveriges största samlade 
sportanläggningar och lockar 
nära en miljon besökare per år. 
En del, Backavallen, har unika 
energilösningar vilket har satt 

Katrineholm på världskartan och 
placerat Sportcentrum bland de 
främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum 
ska fortsätta, med syfte att 
kontinuerligt ligga i framkant 
avseende energi och miljö. 
Anläggningen ska kunna tjäna 
som inspirationskälla, både för 
allmänhet och andra aktörer 
inom kommunen men även 
för besökare och intresserade 
utifrån. Genom miljösatsningar 
kan Sportcentrum både bidra 
till en bättre miljö och till att 
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska 
byggas och fler och nya sporter 
ska ges plats i lokaler och 
på olika anläggningar. Nya 
omklädningsrum ska byggas på 
Backavallen och i samma byggnad 
ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Isytan på Backavallen 
ska moderniseras och kylmedlet 
till isytorna ska bytas ut till ett 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska 
anläggas under mandatperioden 
och på längre sikt är målet att 
det ska finnas en plan i varje 
väderstreck. 

 Det ska vara lätt för 
medborgare, besökare och 
medarbetare att göra rätt.

*
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Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• kommunen ska minska energiförbrukningen i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar. 

• det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, till exempel vid 
arrangemang och läger inom idrott och fritid. 

• kommunen ska planera och projektera för nya lokaler och anläggningar i dialog med 
föreningslivet.

Foto: Josefine Karlsson
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Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets 
ledord. Det genomsyrar även vår organisation.

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv organisation

Katrineholms kommuns bolag 
och förvaltningar ska samverka 
både med varandra och med 
föreningsliv, näringsliv och 
enskilda medborgare – allt med 
syfte att erbjuda kommunens 
invånare ett rikt idrotts- och 
fritids- och föreningsliv. I 
förlängningen ger detta 
förutsättningar för en god 

folkhälsa och rörelseförståelse för 
alla genom hela livet.

Kommunen ska bibehålla 
en effektiv organisation, 
med föreningsservice och 
anläggningsskötsel, för att 
möta föreningars behov 
samt underhålla och utveckla 
kommunens idrottsanläggningar.

!
Resultatmål
Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• ett utvecklat

samarbete mellan
näringsliv, kommun
och idrottsföreningar.

• en idrottsstrategiska
gruppen arbetar
mot målen i det
idrottspolitiska
programmet.

• föreningarna bjuds
in att delta aktivt
i samråd och i
frågor som berör
kommunens utveckling
och tillväxt.

Foto: Hanna Maxstad
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Beslutshistorik
Gäller från 2013-05-30
Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 91

Ändring av kommunfullmäktige
2015-12-14, § 256
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning

Service- och tekniknämnden har det sammanhållande ansvaret för 
programmet och uppföljning kommer att ske i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.

Förverkligandet av programmet görs i samarbete med övriga nämnder 
och bolag i Katrineholms kommun, Sörmlandsidrotten, föreningslivet 
och näringslivet där Idrottsstrategiska gruppen (ISG) har en viktig 
sammanhållande roll. ISG rapporterar till service- och tekniknämnden. 
Förvaltningar som är delaktiga i förverkligandet av programmet 
rapporterar även till sina respektive nämnder i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.  

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:49 - 730 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Idrottspolitiskt 
program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta 
dokument är i sin tur en revidering av det idrottspolitiska programmet från 2015. 
Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet.

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till innehållet i det idrottspolitiska 
programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som berör det egna 
verksamhetsområdet.

Ärendets handlingar
 Idrottspolitiska programmet 2020-2023 - förslag

Förvaltningens bedömning
Programförslaget lyfter fram FN:s barnkonvention som blir svensk lag 2020-01-01 och 
förslaget belyser vilka konsekvenser detta bör få i arbetet inom idrott, såväl internt som 
i samarbete med föreningslivet. Vidare belyses jämställdhetsperspektivet om olika 
köns möjligheter och tillgång till idrott och motion på lika villkor. I programmet 
beskrivs även det värdegrundsarbete som måste bedrivas för att undvika 
diskriminering samt för att göra idrott och motion mötesplatser mellan alla 
kommunens invånare. 

En aktivitet är att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat. Det framgår däremot inte hur denna 
aktivitet ska bedrivas och vilken tid som ska tas i anspråk. Det är önskvärt att en sådan 
aktivitet är förankrad i den förvaltning det berör innan den stadfästs.

Vidare har service- och teknikförvaltningen tagit på sig uppdraget att utreda 
möjligheterna till en naturskola. Det är önskvärt att det framgår att detta bör ske i 
samverkan med bildningsförvaltningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:49 - 730 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Ett resultatmål har blivit felaktigt återgivet. Rätt formulering är ” Mer fysisk aktivitet 
och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och 
studieresultat.” 

Avsnittet ”Ett rikt kultur- idrotts- och friluftsliv” skulle med fördel kunna kortas ned 
och vinna på att innehållet beskrivs mer stringent. 
Även om det återfinns i aktiviteterna i sista meningen är det lämpligt att det även i 
löptexten framgår att kommunen ska ställa krav på föreningslivet att leva upp till 
barnkonvention, jämställdhet och värdegrund. 

(Ett antal redaktionella kommentarer har översänts till service- och teknikförvaltningen 
och tas inte upp här.)  

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: service- och tekniknämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN 2019-06-11  15 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 32
Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023  
(BIN/2019:49) 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Idrottspolitiskt 
program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta 
dokument är i sin tur en revidering av det idrottspolitiska programmet från 2015. 
Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet. 

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till innehållet i det 
idrottspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som 
berör det egna verksamhetsområdet. 

Ärendets handlingar 
• Idrottspolitiska programmet 2020-2023 – förslag

Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg 
bitr.förvaltningschef, Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C) och Anette Larsson 
Fredriksson (S). 

____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2019-06-13  13 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 64

Yttrande över förslag till idrottspolitiskt program  
(VON/2019:49) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och över-
sänder den som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har på remiss översänt förslag till idrottspolitiskt 
program till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning och yttrande 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna idrottspolitiska 
programmet. Förvaltningen vill särskilt betona målsättningen för planperioden om 
god tillgänglighet till lokaler och anläggningar, och ett utbud som passar personer 
med olika förutsättningar. Detta med tanke på att, som står skrivet, även äldre per-
soner och personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid. 
Förvaltningen vill vidare understryka vikten av målsättningen att sträva mot att alla 
kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglig-
het och nya anläggningar skall tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer.  

Utöver detta anser vård- och omsorgsförvaltningen att ytterligare stimulans till före-
ningarna kan behövas för att förstärka målsättningen mot en ökad inkludering. Ett 
förslag är att det kommunala stödet delvis kan bygga på att föreningen kan visa på att 
de bedriver ett aktivt arbete för att erbjuda aktiviteter för personer med olika former 
av funktionsnedsättning.  

I programmet är fokus till stor del på tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet. Det 
lyfts även att personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv 
fritid. Vård- och omsorgsförvaltningen vill betona att personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar vanligtvis inte klassas som en egen grupp utan att de inklude-
ras i den ordinarie verksamheten inom idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet poäng-
terar vikten av utbildning för att öka kunskapen för ett bra ledarskap gentemot perso-
ner med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Programmet trycker på vikten av 
väl utbildade ledare när det gäller barn och ungdomar samt att 
SISU/Sörmlandsidrotten kan bistå i detta. Riksidrottsförbundet lyfter att SISU även 
tagit fram utbildningsmaterial gällande att leda personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vård- och omsorgsförvaltningen vill framhålla att även detta 
är viktigt i utbildning till idrottsledare. 

Ärendets handlingar 
• Förslag till idrottspolitiskt program.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2019-06-13  14 

Ordförandens sign Justerandes sign 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
utredare Jens Thomsen. 
_______________ 

Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen, akten 
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Protokollsutdrag 1 (2)

SOCIALNÄMNDEN 2019-06-12

§ 80

Yttrande över idrottspolitiskt program 2020-2023 
(SOCN/2019:47)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program 
2020-2023.

Särskilt yttrande
Nämnden medger att Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V) och Hans Linke 
(C) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.

Vi anser att det idrottspolitiska programmet är otydligt vad avser omfattning. 
Omfattas hela föreningslivet-eller bara idrottsföreningar? Om det endast handlar om 
idrotten varför nämns kulturlivet och fritids? Vi tycker att det skulle vara bra med 
tydligare skrivningar.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. Det 
Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden. Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder 
som för åren under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv.

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program. 
Programmet lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil, 
drogförebyggande arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den 
föreslagna ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta 
utveckla och fördjupa olika samarbetsförmer mellan Katrineholms bolag, 
förvaltningar, föreningslivet och näringslivet samt den enskilda invånaren.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24
 Förslag: Idrottspolitiskt program 2020-2023

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne 
Körling Ström (L), Hans Linke (C), Thomas Selig (V), Gunnar Ljungqvist (S), 
Anders Karlsson (M), Mica Vemic (SD) samt enhetschef Ann Godlund.

Särskilt yttrande

53

53



Protokollsutdrag 2 (2)

SOCIALNÄMNDEN 2019-06-12

Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V) och Hans Linke (C) framför till 
socialnämnden att de önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket 
nämnden medger.
___________________

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-05-24 SOCN/2019:47 - 
759 

Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ann Godlund 

Socialnämnden

Yttrande över idrottspolitiskt program 2020-2023 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program 
2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. Det 
Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden. Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder 
som för åren under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv.

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program. Programmet 
lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil, drogförebyggande 
arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den föreslagna 
ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta utveckla och 
fördjupa olika samarbetsförmer mellan Katrineholms bolag, förvaltningar, 
föreningslivet och näringslivet samt den enskilda invånaren.

Ärendets handlingar
 Förslag: Idrottspolitiskt program 2020-2023

 
Ärendebeskrivning
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. Det 
Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden. Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder 
som för åren under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv.

Service- och tekniknämnden har skickat ut remiss till samtliga nämnder för yttrande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-05-24 SOCN/2019:47 - 
759 

Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program. Programmet 
lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil, drogförebyggande 
arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den föreslagna 
ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta utveckla och 
fördjupa olika samarbetsförmer mellan Katrineholms bolag, förvaltningar, 
föreningslivet och näringslivet samt den enskilda invånaren.

Socialförvaltningen tycker det är positivt att programmet särskilt lyfter upp FN’s 
konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Socialförvaltningen bedömer att 
det är viktigt att barnens åsikter respekteras och att deras rättigheter särskilt beaktas. 
Att tidigt lägga grunden för en hälsosam och aktiv livsstil är en bidragande faktor för 
att uppnå en fungerande skolgång och bra studieresultat. Barn som har en meningsfull 
fritid löper lägre risk att glida in på fel bana eller hamna i missbruk. Att arbeta aktivt 
och förebyggande bidrar på lång sikt till att kommunens barn och unga får växa upp i 
ett tryggt samhälle och därmed kanske inte kommer i behov av socialförvaltningens 
insatser.

Många barn och unga lever i barnfattigdom och det är därmed väldigt positivt om 
kommunen kan erbjuda ett rikt utbud av avgiftsfria fritidsmöjligheter.

Socialförvaltningen ser det positivt att det idrottspolitiska programmet lyfter att 
idrotten förenar människor genom idrotten och att föreningar kan bidra till integration 
av människor från olika kulturer, olika åldrar och olika fysiska och psykiska 
förutsättningar.

Ann Godlund
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 KULN/2019:44 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Remiss, Idrottspolitiskt program 
Förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har reviderat det idrottspolitiska programmet och beslutat 
att programmet ska skickas på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, 
föreningar och SISU Idrottsutbildarna.

Programmet utgår från Vision 2025 och Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2019 – 
2022. Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar.

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. 

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär att alla, 
oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att nyttjande 
av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt.

Förslag till yttrande
Kulturnämnden har tagit del av förslaget till Idrottspolitiskt program och vill lämna 
följande synpunkter.

Under rubriken idrotten förenar skriver Service- och tekniknämnden att föreningar har 
en särskild möjlighet att bidra till integration och att kommunen i samverkan med 
idrottsrörelsen kan göra mycket för att använda idrottens positiva kraft för integration. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 KULN/2019:44 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Kulturnämnden delar den uppfattningen vill också poängtera svårigheterna att arbeta 
med integration. Hur når vi de som inte har någon aning om vad en förening är ? De 
aktiviteter som Lyckliga gatorna har i samverkan med föreningslivet kan vara en väg 
in till föreningar. En annan väg är att avsätta särskilda projektmedel för olika 
integrationsinsatser kopplade till föreningslivet.   

Snabba stålar - idrott
I samband med yttrandet över det tidigare Idrottspolitiska programmet framförde 
Kulturnämnden tanken på att införa bidragsformen Snabba stålar även för 
idrottsverksamhet. Kulturnämndens erfarenhet av bidrag är att det idag efterfrågas 
någon form av arrangemangsstöd utan att vara föreningsanknuten. Kultur- och 
turismnämnden har därför bidraget ”Snabba stålar” som vänder sig till ungdomar som 
vill genomföra ett kulturarrangemang. En tanke är att ett liknande bidrag borde finnas 
för ungdomar som vill arrangera ett icke föreningsanknutet idrottarrangemang.

Ärendets handlingar

Idrottspolitiskt program 2020-2023
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2019-06-11 1 (2)

§ 27 KULN/2019:44  800

Remiss - idrottpolitiskt program 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
till service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har reviderat det idrottspolitiska programmet och 
beslutat att programmet ska skickas på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet, föreningar och SISU Idrottsutbildarna.

Programmet utgår från Vision 2025 och Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2019 – 
2022. Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar.

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. 

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt.

Förvaltningens yttrande
Kulturnämnden har tagit del av förslaget till Idrottspolitiskt program och vill lämna 
följande synpunkter.

Under rubriken idrotten förenar skriver Service- och tekniknämnden att föreningar 
har en särskild möjlighet att bidra till integration och att kommunen i samverkan med 
idrottsrörelsen kan göra mycket för att använda idrottens positiva kraft för integration. 

Kulturnämnden delar den uppfattningen vill också poängtera svårigheterna att arbeta 
med integration. Hur når vi de som inte har någon aning om vad en förening är ? De 
aktiviteter som Lyckliga gatorna har i samverkan med föreningslivet kan vara en väg 
in till föreningar. En annan väg är att avsätta särskilda projektmedel för olika 
integrationsinsatser kopplade till föreningslivet.   
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2019-06-11 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Snabba stålar - idrott
I samband med yttrandet över det tidigare Idrottspolitiska programmet framförde 
Kulturnämnden tanken på att införa bidragsformen Snabba stålar även för 
idrottsverksamhet. Kulturnämndens erfarenhet av bidrag är att det idag efterfrågas 
någon form av arrangemangsstöd utan att vara föreningsanknuten. Kultur- och 
turismnämnden har därför bidraget ”Snabba stålar” som vänder sig till ungdomar som 
vill genomföra ett kulturarrangemang. En tanke är att ett liknande bidrag borde finnas 
för ungdomar som vill arrangera ett icke föreningsanknutet idrottarrangemang.

Ärendets handlingar

 Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg

________________

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt
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Tjänsteskrivelse 1 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Camilla Wiström
Service- och tekniknämnden

Måltidspolitiska programmet 2020-2023
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument med syfte att 
vägleda hur kommunen ska skapa ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i 
verksamheterna i Katrineholms kommun och ska beaktas vid beslut och handling. 

Ärendets handlingar
 Måltidspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 
Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 
programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett förtydligande av 
förvaltningen och andra förvaltningars uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten 
och ätandet att göra inte bara det som ligger på tallriken.

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter den nya 
kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 2030.

Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett 
styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska 
fortskrida i kommunens olika verksamheter. Måltidspolitiska programmet kommer att gälla 
från år 2020-2023.

Det måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunala 
pensionärsrådet och folkhälsoutskottet.

Sammanställning av inkomna remissvar och synpunkter
En sammanställning av remissvaren samt service- och teknikförvaltningens 
ställningstaganden finns bifogat. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

Synpunkter
Remissvar har inkommit från följande instanser:
1. Bildningsnämnden
2. Bygg- och miljönämnden
3. Folkhälsoutskottet
4. Kommunala pensionärsrådet
5. Kulturnämnden
6. Socialnämnden

62

62



Tjänsteskrivelse 2 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730

7. Vård- och omsorgsnämnden

Synpunkter har även inkommit från:
1. Centerpartiet
2. Miljöpartiet

Nedan presenteras remissvaren samt synpunkter i en något förkortad version.

Bildningsnämnden
Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det 
”Måltidspolitiska programmet”. Programmet har ambitionen att ta ett helhetsgrepp över 
måltidens alla aspekter. Detta omfattar, för nämndens verksamhetsområde, såväl det som 
serveras barn och elever liksom den miljö och det vuxenansvar som åvilar samtliga anställda 
oavsett förvaltningstillhörighet. Särskilt positivt är ambitionsnivån beträffande ekologiska 
livsmedel och närodlat. Barns och elevers delaktighet poängteras, vilket är en viktig del i det 
statliga läroplansuppdraget för skolan.

Bildningsförvaltningens vill emellertid framhålla att den höga ambitionsnivån som finns i 
programmet måste ställas mot beviljade ekonomiska ramar. Det statliga uppdraget för skolan 
är överordnat. Det finns skrivningar i skollagen om att den mat som serveras ska vara 
näringsriktig och att barn och elever ska få uppleva en trygg miljö. Men det finns också 
kunskapskrav att arbeta mot att uppnå. I en tid med begränsade ekonomiska resurser kan 
inte ett måltidspolitiskt program bli tvingande på bekostnad av skolans huvuduppdrag.
Under avsnittet ”En stark och trygg förskola för bättre kunskaper” kan noteras att några 
aktiviteter är mycket detaljerade. Exempelvis kan nämnas vad som ska serveras på 
födelsedagskalas eller att snacks inte ska säljas i elevkafeterior. Bildningsförvaltningen 
rekommenderar i dessa fall istället att man begränsar sig till mer övergripande formuleringar.

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och överlämna det till service- och tekniknämnden.

Programmet är uppbyggt enligt samma struktur som kommunplanen vilket gör att det är lätt 
att se kopplingen till kommunens övergripande ambitioner och resultatmål. 
Måltidsprogrammets första kapitel, Klimatsmart ekomat, saknar dock motsvarighet i 
kommunplanen och det är inte tydligt om det som redovisas i kapitlet är målsättningar, 
allmänna konstateranden eller sådant som redan uppnåtts.

Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör omformuleras så att det 
tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen av respektive åtgärdspunkt.

I övrigt anser bygg- och miljönämnden att det är ett mycket bra program med högt ställda 
ambitioner och mål som verkligen bidrar till en hållbar framtid.

Folkhälsoutskottet
Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till Måltidspolitiska 
programmet 2020-2023.

Kommunala pensionärsrådet
En arbetsgrupp från rådet har granskat programmet från de äldres perspektiv. 
Arbetsgruppen är positiv till större delen av programmet, men har några förslag på ändringar 
och tillägg.

63

63



Tjänsteskrivelse 3 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730

Personer i ordinärt boende som har behov av stöd beträffande sin måltidsplanering bör 
erbjudas regelbunden genomgång av sin måltidsplanering så att nattfastan ej överstiger 11 
timmar och att måltiderna utöver matdistributionen får en lämplig sammansättning. 
Genomgången bör även omfatta riskbedömning beträffande undernäring.

Personal i hemtjänst utbildas i nutrition och måltidens innehåll samt riskbedömning 
beträffande faran för de äldre att råka ut för undernäring. En checklista för måltider bör tas 
fram för att kunna ge stöd beträffande en god måltidsmiljö. De äldre bör vid behov också 
kunna erbjudas möjlighet att med ledsagning besöka matsalen på kommunens äldreboenden 
för att på detta sätta både få god mat och gemenskap.

I varje hemtjänstgrupp bör finnas ett måltidsombud som regelbundet utbildas inom nutrition 
och måltider och som tillsammans med övriga måltidsombud inom hemtjänsten utgör ett 
eller flera matråd där man tar tillvara matgästernas synpunkter och önskemål.

Avsnittet om hållbar miljö är bra men kanske kan målen för ekologika livsmedel inköp ökas 
till minst 40 % respektive minst 15 % närproducerade livsmedel. Det senare med aspekten 
att Sörmland producerar mycket mat. Målen i denna del bör successivt kunna höjas.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända till 
service- och tekniknämnden.

Kulturnämnden har tagit del av det Måltidspolitiska programmet och har inga synpunkter på 
programmet som sådant. Nämnden vill däremot ge beröm till såväl service- och tekniknämnd 
som – förvaltning för arbetet med klimatsmart ekomat under begreppen gediget, hållbart, 
lokalt och svenskt.

Kulturnämnden vill också framhålla att kulturförvaltningen gärna är behjälplig vid 
ombyggnation av matsalar då det gäller utsmyckning och utformning av miljön.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till måltidspolitiskt program 2020-2023.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp över 
måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens verksamheter påverkar 
medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för folkhälsan både på kort och 
lång sikt. Socialförvaltningen bedömer att det är särskilt viktigt att barnperspektivet lyfts i det 
måltidspolitiska programmet samt att kommunen kan erbjuda möjligheter för våra invånare 
att bli självförsörjande.

Socialförvaltningen ser också positivt på att programmet lyfter kommunplanens mål att öka 
antalet invånare, utveckla näringslivet och skapa fler jobb. I kommunens måltidsorganisation 
erbjuds bland annat möjlighet till sommarjobb, praktikplatser samt vuxenutbildning 
tillsammans med restaurangskolan. Socialförvaltningen möter många individer som skulle 
kunna erbjudas detta och på så sätt bli självförsörjande och inte längre vara i behov av 
socialförvaltningens insatser.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den 
som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna måltidspolitiska 
programmet. Förvaltningen anser dock att det finns skäl till att utveckla och förtydliga några 
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av programmets delar. Förtydliganden gäller ändring av titel på boendeform i äldreomsorgen 
samt ombud inom funktionsnedsättningsområdet. Ytterligare ett förtydligande önskas att 
ändra resultatmålet till rubriken ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv för att passa aktiviteterna 
bättre.

Centerpartiet
Centerpartiet har lämnat in ett eget yttrande. Upplägget att sortera programmet efter 
kommunplanen ger ett förvirrande intryck av syftet med programmet. Programmet ska, som 
Centerpartiet förstår det, beskriva kommunens syn på offentliga måltider utifrån nuläge och 
önskat läge. I förslaget är utgångspunkten hur målitden uppfyller kommunplanens mål, när 
det i stället borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. Utöver detta, lades förslag till 
förändringar att ersätta texten under rubriken Minska mängden kött till förmån för följande: 
Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer grönsaker. 
Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter. Samt att ändra skrivning 
av grön påse till avsedd påse för återvinning till biogas.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har skickat in ett eget samlat yttrande. Miljöpartiet konstaterar att skrivningarna i 
den nya versionen av det måltidspolitiska programmet i stora drag överensstämmer med 
partiets syn på hur maten och måltiderna ska betraktas i den kommunala verksamheten men 
lyfter några områden där de önskar en ambitionshöjning.

Dessa områden är ökad andel ekologiska livsmedel, mindre kött och mer vegetarisk/vegansk 
kost genom att lyfta fram vegetariska och veganska rätter som självklara huvudalternativ på 
matsedeln, och att köpa odlade fiskar med märkningen ASC. Fortsatt önskar miljöpartiet 
hårdare krav på utbudet i skolcaféer och liknande samt lustfyllda måltider för alla, här lyfts 
barn och ungdomar med NPF-diagnoser samt äldre i ordinärt och särskilt boende. 
Avslutningsvis vill miljöpartiet framhålla en social och miljömässig hållbar utveckling på andra 
håll i världen genom att exempelvis köpa rättvisemärkta produkter.

Förvaltningens bedömning
Genomgående i remissvaren framhålls att det är mycket bra program med högt ställda 
ambitioner och ambitioner som verkligen bidrar till en hållbar framtid och att det har ett 
helhetsgrepp över måltidens alla aspekter.

Att programmet är uppbyggt enligt samma struktur som kommunplanen säger flera nämnder 
underlättar att se kopplingen till kommunens övergripande ambitioner och resultatmål.

Jämställdhetsperspektivet lyfts som viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna.

Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör omformuleras så att det 
tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen av respektive åtgärdspunkt.

Kommunala pensionärsrådet önskar utbildning till hemtjänstpersonal och måltidsombud inom 
hemtjänsten samt en checklista för måltider. Möjligheterna till detta ses över.

Utefter dessa synpunkter har följande förändringar gjorts i förslaget till Måltidspolitiskt 
program.

1. Formuleringen schemalagd lunch i grundskolan införs ändras till i grundskolan ska 
schemalagd lunch möjliggöras. Schemalagd lunch betyder att lärare och elever äter i 
skolrestaurangen på lektionstid.
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2. Vilket utbud som ska finnas i skolcafeterian samt alternativ i samband med kalas har
ändrats till mer generella formuleringar.

3. Ett förtydligande gällande förkortningen SÄBO som ändras till Särskilt boende för äldre 
då det annars kan innefatta boenden även för andra målgrupper.

4. Benämningen måltidsombud inom funktionsstödsområdet ändras till Sapereombud.

5. Under rubriken ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv ändras till resultatmålet Fler ska 
delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet då det stämmer bättre överens med de
aktiviter som föreslås.

6. Ändring av term grön påse till avsedd påse för återvinning till biogas.

Ytterligare har några mindre textjusteringar gjorts i programmet.

Camilla Wiström
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Övergripande inriktningsdokument
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Hållbar matglädje för 
alla åldrar
Måltidspolitiskt program
2020-2023
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Kommunplanen utgör 
tillsammans med 
”Översiktsplan 2030”, 
grunden för kommunens 
långsiktiga planering. 
Kommunplanen är också 
styrande för kommunens 
årliga övergripande plan 
med budget och för 
nämndernas planer med 
budget.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust och detta genomsyrar även vårt 
måltidspolitiska program.

Måltidspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Katrineholms kommun antog 
2009 ett kostpolitiskt program. 
En revidering gjordes sedan 2011 
samt 2015, då programmet döptes 
om till ”Måltidspolitiskt program”. 
Nu ska en ny revidering göras för 
perioden 2020-2023.  Programmet 
utgår från ”Vision 2025” samt 
”Kommunplan 2019-2022 
Attraktion och livskvalitet”. 

Mat är liv och lust
Mat är grunden för liv och hälsa. 
Det kan vara en upplevelse för 
alla sinnen och för många är det 
ett av livets stora glädjeämnen. 
Maten och måltiden ska skapa 
förutsättningar för att vi ska 
hålla oss friska och ha en så 
god livskvalitet som möjligt. I 
Katrineholm produceras, serveras 
och levereras mat med omsorg 
om såväl människor som miljön. 
Goda och bra måltider ger nöjda 
matgäster, stolt personal och kan 
bidra till att förbättra resultaten i 
hela verksamheten. Måltiden är en 

arena för samtal och goda möten. 
Att erbjuda våra medborgare 
goda och näringsriktiga måltider 
till ett konkurrenskraftigt pris 
är en gemensam utmaning för 
kommunens verksamheter.

Styrsystem och utveckling
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. I 
kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning ”Vision 2025” pekar ut. 
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Foto: Hanna Maxstad
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Att förändra vår värld: Agenda 
2030 för hållbar utveckling, Förenta 
Nationerna

Bra måltider i förskolan, Statens 
livsmedelsverk 2016

Bra måltider i skolan, Statens 
livsmedelsverk 2018

Bra måltider i äldreomsorgen, 
Statens livsmedelsverk 2018

Förebyggande av och behandling 
vid undernäring SOSFS 2014:10, 
Föreskrifter och allmänna råd

Förebyggande nutritionsåtgärder 
och behandling av undernäring, 
Katrineholms kommun 2017

Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012, 
Nordiska ministerrådet

Näring för god vård och omsorg 
– en vägledning för att förebygga 
och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011 (rev. 2019)

Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019-2030

Skollagen SFS 2010:800

Undernäring – åtgärder för att 
förebygga, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011

Vårdhandboken, Målsättning för 
nutritionsbehandling 2017

Måltidspolitiskt 
program 2020-2023

Syftet med det måltidspolitiska programmet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt kring mat och måltider i Katrineholms 
kommun. Följande styrdokument ligger till grund för det 
måltidspolitiska programmet och kommunens måltidsarbete.

Foto: Hanna Maxstad
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Klimatsmart ekomat

Vi värnar om miljön och vill hålla en lokal förankring med god 
kvalité. Det handlar helt enkelt om klimatsmart ekomat.

!
Gediget. Vi lagar all 
mat från grunden. Våra 
kunder är vårt första 
och främsta fokus. 
Måltidsmiljön är lika 
viktig som maten och 
Katrineholm satsar 
stort på utbyggnader 
och renoveringar. 

Vi serverar rejäl, 
hemlagad mat, med 
färre tillsatser, bakar 
eget bröd, gör egen 
sylt, buljong och 
ketchup. Hos oss får 
våra kockar använda 
sin kompetens. 

Foto: Alexandra Ydevall
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Svenskt 
Att köpa svenskt är mer 
hållbart tack vare korta 
transporter och god 
djurhållning. Det gäller allt 
från kött och kyckling till 
spannmål.

Hållbart med ekologiska livsmedel
 
Vi arbetar för att ta vårt ansvar för vår jord. Det 
innebär att vi värnar om en hållbar konsumtion med 
obesprutade livsmedel. 

!
Lokalt

Närproducerade livsmedel 
som rapsolja, viltkött, viltfärs, 
lammkött, lammfärs, vetemjöl, 
honung och egen falukorv. 
För att vi vill stärka det 
lokala näringslivet, minska 
transporterna och belastningen 
på miljön.

Vår egen falukorv, Sörmlandskorven. Foto: Katrineholms kommun
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Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Katrineholms kommun har som 
mål att öka antalet invånare, 
utveckla näringslivet och skapa 
fler jobb. Mat är i sann mening 
både näring och näringsliv, vilket 
befästs i Vision 2025. 

Att arbeta med mat och måltider 
kan få personer att känna 
sig behövda då mat är ett av 
våra grundläggande behov. I 
kommunens måltidsorganisation 

arbetar vi för att ge unga 
möjligheter till sommarjobb samt 
praktikplatser. Vi har även skapat 
många nya jobb genom att hålla 
en vuxenutbildning tillsammans 
med restaurangskolan. 

För att säkra vår 
kompetensförsörjning behövs 
fortsatt arbete med integration 
samt en utveckling av 
vuxenutbildningen.

!
Resultatmål
Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning.

Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• vuxenutbildningen

fortsätter tillsammans 
med restaurangskolan. 

• öka intresset för
kockyrket bland
grundskoleelever inför
gymnasieval.

• erbjuda möjlighet
till sommarjobb och
praktikplatser i köken.

• upphandla produkter
från lokala leverantörer
vilket skapar tillväxt och
fler jobb.

Foto: Josefin Lundin
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Att ge alla barn och unga utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Här beskriver vi 
hur vi bidrar genom vårt måltidspolitiska program.

Bra matvanor ökar 
förutsättningarna för 
att barnen ska kunna nå 
kunskapsmålen och det 
förbättrar även hälsan. 
Förskolan och skolan har 
fantastiska möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt 
främja en framtida hälsosam 
livsstil med bra matvanor. 
Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga med 
vuxna från olika yrken som 
äter tillsammans med eleverna. 
Detta ger personalen möjlighet 
att förmedla en positiv attityd 
till mat och måltider då barn 
och ungdomar tar efter vuxnas 
vanor och beteenden. 

Lustfyllt lärande
Måltidspedagogik, det vill 
säga när mat och måltider 
integreras med det 
pedagogiska arbetet, ska vara 
en del i förskoleverksamheten. 
Lustfyllt lärande med mat 
är ett utmärkt sätt att öka 
barns kunskap inom kultur, 
naturvetenskap och demokrati. 

Forskning tyder på att barn 
kan lära sig att tycka om all 
mat om de är i rätt omgivning 
och om maten presenteras 
på ett inbjudande sätt. Barn 
som får vara med och laga, äta 
och smaka på mat får en mer 
positiv attityd till mat.

Säker specialkost 
Förskolan och skolan är 
skyldiga att tillhandahålla 
säker specialkost till de 
barn med allergi, celiaki 
och annan överkänslighet. 
Barn med behov av särskild 
mat på grund av andra 
tillstånd eller sjukdomar, 
till exempel diabetes eller 
neuropsykiatriska diagnoser, 
bör få individuellt anpassade 
kostråd från hälsosjukvården. 
I skollagen finns det krav 
på att varje huvudman och 
skola ska utöva systematiskt 
kvalitetsarbete där 
verksamheten kontinuerligt 
planeras, följs upp och 
utvecklas. Då skolmåltiderna 

är en del i utbildningen 
omfattas de av kravet. Skolans 
rektor är ansvarig för arbetet 
och genomför detta i dialog 
med personal, elever och 
vårdnadshavare.

En stark och trygg 
skola för bättre 
kunskaper

Resultatmål
Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat.
 
Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• barn som vistas heltid 

i förskolan ska få minst 
2/3 av sitt energi- och 
näringsbehov under 
vistelsen. Detta inkluderar 
frukost, lunch och 
mellanmål och dessa 
serveras med 2,5-3 
timmars mellanrum.*

*fortsättning på nästa sida
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Detta uppnås under programperioden genom att… (fortsättning)
• lunchmåltiden i skolan ska innehålla 1/3 av barnets energi- och näringsbehov och serveras 

mellan klockan 11–13. 

• i grundskolan ska schemalagd lunch möjliggöras. Schemalagd lunch betyder att lärare och 
elever äter i skolrestaurangen på lektionstid.  

• barn och vuxna äter tillsammans. De vuxna är förebilder och stimulerar barnen och 
ungdomarna till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar. 

• måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som störande och barnen/
eleverna ska ha möjlighet att sitta ner i minst 20 minuter.  

• maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd eller behandlas på 
särskilda matråd. 

• i grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en är 
vegetarisk, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och nyckelhålsmärkt 
smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck. 

• matsedeln planeras utifrån de Nordiska Näringsrekommendationerna. 

• all livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall alla 
offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt kök i skolcafeterior ha ett system för 
egenkontroll. 

• barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter som exempelvis 
servering, förberedelser i köket, bakning eller praktik i köket.  

• säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn/elever och pedagoger som vistas i köket. 

• måltidspedagogik är en självklar del i förskoleverksamheten och det initieras genom 
samverkan mellan pedagoger och måltidspersonal. 

• utbudet i skolcafeterian består av hälsosamma alternativ. Söta drycker, sötsaker och 
snacks bör ej tillhandahållas. Om cafeterian hålls stängd under lunchtid kan elevnärvaron 
öka i skolrestaurangen. 

• hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas. Fokus läggs på aktivitet och inte på 
mat och presenter. 

• matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida och i 
skolmatsappen. 

• minskat matsvinn prioriteras genom klok matsedelsplanering och genom att köken 
dagligen informeras om vilka elever som anmält sjukfrånvaro. 

• en kommunal specialkostrutin ska tas fram utifrån Livsmedelsverkets samt Kost och 
Närings nationella branschriktlinjers rekommendationer. 

• all personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig kunskap inom området.
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*Måltidernas sociala funktion är mycket viktig. Att få äta en god 
och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till 
glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet. 

Trygg vård och 
omsorg 

Förebygga undernäring
Måltider är grundläggande för 
att förebygga undernäring och 
sjukdom. Med hög ålder ökar 
risken för undernäring och i 
Sverige ökar andelen äldre. 
Undernäring utvecklas när 
förbrukningen av energi under en 
period är större än intaget. Detta 
ger förändringar som påverkar 
uppbyggnad och funktion i så 
gott som alla organsystem. 
Nutritionsrelaterade problem 
uppträder många gånger i 
samband med sjukdom och/eller 
när det uppstår funktionshinder 

som försvårar eller förhindrar 
matlagning och möjligheten att 
äta själv. Nutritionsbehandling 
ska betraktas på samma sätt som 
annan medicinsk behandling och 
vård.

Viktiga förebilder
Personer med 
funktionsnedsättning har ökad 
risk för ohälsa. De kan på olika 
sätt ha svårt med mat och ätande. 
Att äta ensidigt och på så sätt 
inte få i sig alla näringsämnen 
är ett sådant exempel. Men 
att ha funktionsnedsättning 

behöver inte automatiskt 
innebära ohälsa. Genom rätt 
stöd kan ohälsan många gånger 
förebyggas. Personalen inom 
funktionsstödsområdet kan ge 
stöd genom att vara förebilder, 
inspirera och visa på hälsosamma 
livsmedel och maträtter. Det kan 
dock vara en svår balansgång att 
både försöka hjälpa samtidigt 
som vi ska uppmuntra den egna 
integriteten och inflytandet. 
Genom utbildad personal som ges 
tid att diskutera med varandra 
och med de boende kan vi nå 
framgång.

8
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Resultatmål trygg vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
 
Detta uppnås under programperioden genom att… 
• arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen. 

• alla måltidsombud inom särskilt boende för äldre ska utbildas två gånger per år inom 
nutrition och måltider. 

• matsedeln planeras utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna. 

• alla som bor på ett särskilt boende för äldre ska erbjudas en måltidsordning som 
medför att nattfastan inte överstiger 11 timmar, hänsyn tas alltid till egna önskemål. 
Nattfastemätningar sker regelbundet på alla enheter.  

• en kommungemensam nattfastemätning görs en gång per år och denna redovisas i 
aktuell förvaltning och nämnd.  

• samtliga personer över 65 år inom särskilt boende ska erbjudas regelbunden 
riskbedömning avseende risk för undernäring. Riskbedömningen görs av personal 
med hjälp av Senior Alert. 

• all personal i särskilt boende för äldre ska använda sig av en gemensam 
måltidschecklista utformad med syfte att ge en god måltidsmiljö. 

• utveckla servering av måltiderna på avdelningarna på särskilt boende för äldre. 

• all livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall 
alla offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ha ett system 
för egenkontroll. 

• all personal inom funktionsstödsområdet ska erbjudas grundutbildning i Sapere-
metoden.  

• sapereombud inom funktionsstödsområdet erbjuds utbildning minst en gång per år 
inom området nutrition och måltider.  

• alla särskilda boenden för äldre erbjuds möjligheten att använda sociala måltider som 
ett arbetssätt.  

• regelbundna matråd på alla särskilda boenden för äldre där gästernas synpunkter och 
önskemål tas tillvara. 

• kommunens matdistribution ska fortsätta utveckals genom ökad valmöjlighet med ett 
10-rätterssystem.
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Ett väl fungerande förenings- 
och idrottsliv är viktiga 
bidragande faktorer för att 
uppnå dessa målsättningar. 
Kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom 
hela livet och har därför stor 
betydelse för folkhälsan 
både på kort och på lång sikt. 
Maten och måltiden tillhör 
livets stora glädjeämnen och 

har en viktig roll i ett jämlikt 
folkhälsoarbete. Kommunen 
har sedan ett par år ett tätt 
samarbete med Region 
Sörmland om bra mat i de 
offentliga rummen. 
Det gäller cafeterior på 
till exempel skola och 
sportanläggningar. Det gäller 
även läger och arrangemang 
inom idrott och fritid.

Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv

Alla ska ha goda möjligheter till en innehållsrik fritid. 
Detta för att värna om vår folkhälsa. 

Resultatmål
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet.

Detta uppnås under programperioden genom att…
• de öppna restaurangerna i kommunen gör att medborgarna får möjlighet att äta vällagade

måltider i en trevlig miljö. 

• Igelkottens restaurang ska byggas om för att skapa en ännu trevligare och mer genuin
restaurangkänsla.

• undersöka möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra äldre medborgare.

• det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, exempelvis vid
arrangemang och läger inom idrott och fritid.

• kommunens måltidsorganisation är med och serverar maten när kommunen arrangerar olika
stora evenemang för våra medborgare.

• bidra till en ökad matturism i Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad
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Det är en stor och viktig utmaning att minska matens 
klimatavtryck. Denna står idag för en fjärdedel av 
svenskarnas totala klimatpåverkan.

Hållbar miljö 

Miljö och folkhälsa
Mat som är bra för miljön 
är i de flesta fall dessutom 
bra för folkhälsan. Hela 
livsmedelskedjan, från produktion 
till avfallshantering, har en 
betydande miljöpåverkan och 
det är viktigt att sträva mot mer 
hållbara matvanor.  

Minska mängden kött
Det är bra att minska mängden 
kött till förmån för baljväxter och 
andra vegetabilier. Kött är det 
livsmedel som påverkar klimatet 
och miljön mest. I skogrika länder 
som Sverige bidrar dock betesdjur 
till ett rikt odlingslandskap samt 
till att betesmarker hålls öppna 
vilket gynnar många hotade arter. 

Klimatsmart mat 
Varje dag serveras flera tusen 
måltider inom kommunens olika 
verksamheter. Denna mat ska 
vara klimatsmart och i möjligaste 
mån baserad på svenska, 
närproducerade och ekologiska 
varor och livsmedel.

Foto: Hanna Maxstad
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Resultatmål
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Detta uppnås under programperioden genom att…
• två gånger årligen ska köken mäta sina koldioxidutsläpp (CO2) och aktivt arbeta för att minska

dessa. 

• målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel.

• endast servera svenskt kött och fågel.

• endast servera MSC-fisk.

• välja frukt och grönsaker efter säsong.

• minska mängden kött till förmån för proteinrika vegetabilier.

• anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan.

• öka användandet av sörmländska råvaror och produkter i de kommunala verksamheterna.

• göra gästerna medvetna om matens påverkan på miljön.

• 40 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.

• 15 procent av livsmedelsinköpen ska vara närproducerade (producerade inom en radie av 25
mil).

• reducera matsvinnet med hjälp av en applikation där kökspersonal ser elevernas frånvaro och
på så sätt kan anpassa antal lagade portioner och specialkoster.

• utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion.

• sortering av matavfall samt matsvinn sker i avsedd påse för återvinning till biogas.

• minska användningen av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara.

• i upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med ”Agenda 2030”.

• möjliggöra för lokala producenter att leverera till Omlastningscentralen i Katrineholm.

• samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt.

• minimera körsträckan för interna varutransporter genom välplanerade körturer.

80

80



Hälsoinspiratörer
I alla förvaltningar finns 
hälsoinspiratörer som erbjudits 
utbildning i de nationella 
kostråden av kommunens dietist. 

Hälsoinspiratörerna kan på så sätt 
driva hälsofrämjande åtgärder 
inom den egna organisationen. 
Förbättrade frukost- och 

fikaalternativ kan vara en sådan 
förbättringsåtgärd. 

Hälsovecka 
Nytt för 2019, är dessutom en 
gemensam hälsovecka för alla 
kommunens anställda. 
Dessa åtgärder kan förbättra 
hälsan för medarbetare i 
Katrineholms kommun.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ta vara 
på våra medarbetare genom arbetsglädje, utvecklande jobb 
och god hälsa i arbetslivet. 

Attraktiv arbetsgivare 
och effektiv 
organisation

15

Foto: Josefin Lundin

!
Resultatmål
Säkrad 
kompetensförsörjning.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare.

Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• vara en attraktiv

arbetsgivare, som kock 
skall förutsättningarna 
finnas att utveckla sin 
kreativitet att laga god 
mat med bra råvaror 
från grunden. 

• dietist föreläser
om hälsosam mat
på kommunens
hälsovecka.

• frukost och fika som
beställs och serveras
inom verksamheterna
ska gå i linje med de
”Nordiska Närings- 
rekommendationerna”.
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Beslutshistorik
Gäller från 2010-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-25 

Ändring av kommunfullmäktige
2011-03-21, § 135 
2015-12-14, § 255 
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Service- och tekniknämnden har det sammanhållande ansvaret för 
programmet och uppföljning kommer att ske i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.

Förverkligandet av programmet görs i samarbete med övriga nämnder 
och bolag i Katrineholms kommun. Det måltidspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska ligga till grund för beslut och handlingar inom 
berörda områden. Förvaltningar som är delaktiga i förverkligandet av 
programmet rapporterar även till sina respektive nämnder i ordinarie 
budget- och bokslutsprocess.  

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
• dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-06-11   12 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 31 

Förslag yttrande måltidspolitiska programmet 2020-2023  
(BIN/2019:50)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden. 
 
Reservation 
Victoria Barrsäter (C ), Leif Strand (C ), Inger Hult (L) och Alexander Forss (KD) 
reserverar sig mot beslutet. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 14 i 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i 
”Måltidspolitiskt program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och 
Teknikförvaltningen. Detta dokument är i sin tur en revidering av det måltidspolitiska 
programmet från 2015. Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över 
innehållet i programmet. 
 
Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det 
måltidspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som 
berör det egna verksamhetsområdet. 
 
Ärendets handlingar 
• Måltidspolitiska programmet 2020-2023 – förslag 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Johan 
Söderberg (S), Leif Strand (C ), Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg 
bitr.förvaltningschef, Fredrik Ahlman (M), Martina Henke (S), Anette Larsson-
Fredriksson (S) och Tommi Lycke (S) 
 
Förslag och yrkanden 
Victoria Barrsäter (C ) yrkar ett ändringsförslag gällande måltidspolitiska 
programmet: 

”Förslaget till nytt måltidspolitiskt program har sin grund i de tidigare 
programmen, som Centerpartiet står bakom. Men upplägget att sortera 
programmet efter kommunplanen ger ett förvirrande intryck av syftet med 
programmet. Programmet ska, som Centerpartiet förstår det, beskriva 
kommunens syn på offentliga måltider utifrån nuläge och önskat läge. I förslaget 
är utgångspunkten hur måltiden uppfyller kommunplanens mål, men vi tycker 
att det borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. 
 
Utöver denna övergripande synpunkt, har vi följande förslag till förändringar: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-06-11   13 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Att på sidan 9 
Ändra skrivningen om schemalagd lunch till ”att möjliggöra schemalagd lunch”. 
Så att varje skola får bedöma själva om det är nödvändigt med den extra 
byråkratin 
 
Att på sidan 13 
Ersätta texten under rubriken Minska mängden kött till förmån för följande: 
”Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta 
mer grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade 
arter.” 
 
Att på sidan 14 
Ändra skrivning av grön påse till ”sortering av matavfall samt matsvinn sker i 
därtill avsedd påse för återvinning till biogas”. Vilken färg påsen som används 
har, är oviktigt.” 

 
Leif Strand (C ) yrkar bifall till Victoria Barrsäters (C ) ändringsförslag. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Victoria Barrsäters (C ) förslag och bifall till 
bildningsförvaltningens förslag till yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Victoria Barrsäters (C ) förslag, sitt eget förslag och 
bildningsförvaltningens förslag, mot varandra och finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-06-11   14 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
Reservation angående yttrande om måltidspolitiskt program 

Förslaget till nytt måltidspolitiskt program har sin grund i de tidigare programmen, 
som vi står bakom. Men upplägget att sortera programmet efter kommunplanen ger 
ett förvirrande intryck av syftet med programmet. Programmet ska, som vi förstår 
det, beskriva kommunens syn på offentliga måltider utifrån nuläge och önskat läge. I 
förslaget är utgångspunkten hur måltiden uppfyller kommunplanens mål, men vi 
tycker att det borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. 

Utöver denna övergripande synpunkt, la vi följande förslag till förändringar: 

Att på sidan 9 - Ändra skrivningen om schemalagd lunch till ”att möjliggöra 
schemalagd lunch”. Så att varje skola får bedöma själva om det är nödvändigt med 
den extra byråkratin 

Att på sidan 13 - Ersätta texten under rubriken Minska mängden kött till förmån för 
följande: 

”Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer 
grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter.” 

Att på sidan 14 - Ändra skrivning av grön påse till ”sortering av matavfall samt 
matsvinn sker i därtill avsedd påse för återvinning till biogas”. Vilken färg påsen som 
används har, är oviktigt. 

Då vårt förslag till ändringar inte bifölls, så reserverar vi oss mot beslutet. 

 

Katrineholm den 11/6 2019 

 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

 

Leif Strand, Centerpartiet 

 

Inger Hult, Liberalerna 

 

Alexander Forss, Kristdemokraterna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 KULN/2019:43 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Kulturnämnden

Remiss, Måltidspolitiskt program 
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna 
och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska programmet ska 
gälla 2020-2023.

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus.

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor.

Förslag till yttrande
Kulturnämnden har tagit del av det Måltidspolitiska programmet och har inga 
synpunkter på programmet som sådant. Nämnden vill däremot ge beröm till såväl 
service- och tekniknämnd som –förvaltning för arbetet med klimatsmart ekomat under 
begreppen gediget, hållbart, lokalt och svenskt.

Kulturnämnden vill också framhålla att kulturförvaltningen gärna är behjälplig vid 
ombyggnation av matsalar då det gäller utsmyckning och utformning av miljön.

Ärendets handlingar
 Måltidspolitiskt program

Per-Olof Millberg
Förvaltningschef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2019-06-11 1 (2)

§ 26 KULN/2019:43  800

Remiss - måltidspolitiskt program 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
till service- och tekniknämnden.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023.

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus.

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor.

Förvaltningens yttrande
Kulturnämnden har tagit del av det Måltidspolitiska programmet och har inga 
synpunkter på programmet som sådant. Nämnden vill däremot ge beröm till såväl 
service- och tekniknämnd som –förvaltning för arbetet med klimatsmart ekomat 
under begreppen gediget, hållbart, lokalt och svenskt.

Kulturnämnden vill också framhålla att kulturförvaltningen gärna är behjälplig vid 
ombyggnation av matsalar då det gäller utsmyckning och utformning av miljön.

Ärendets handlingar
 Måltidspolitiskt program
 Tjänsteskrivelse, Per-Olof Millberg

Yttranden
Under nämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP), Saud Porovic (SD), Cal-
Johan Forss (KD).
_____________

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-05-24 SOCN/2019:48 - 
759 

Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ann Godlund 

Socialnämnden

Yttrande över måltidspolitiskt program 2020-2023 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till måltidspolitiskt program 
2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter. Det nya Måltidspolitiska programmet ska gälla 2020-2023.

Service- och tekniknämnden har skickat ut remiss till samtliga nämnder för yttrande.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp 
över måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens 
verksamheter påverkar medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för 
folkhälsan både på kort och lång sikt. Socialförvaltningen bedömer att det är särskilt 
viktigt att barnperspektivet lyfts i det måltidspolitiska programmet samt att kommunen 
kan erbjuda möjligheter för våra invånare att bli självförsörjande.

Ärendets handlingar
 Förslag: Måltidspolitiskt program 2020-2023

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter. Det nya Måltidspolitiska programmet ska gälla 2020-2023.

Service- och tekniknämnden har skickt ut remiss till samtliga nämnder för yttrande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-05-24 SOCN/2019:48 - 
759 

Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp 
över måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens 
verksamheter påverkar medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för 
folkhälsan både på kort och lång sikt. 

Programmet lyfter särskilt upp barnperspektivet, där måltider ska bedrivas med 
barnens bästa i fokus. Socialförvaltningen bedömer att det är viktigt att barnens åsikter 
respekteras och att deras rättigheter särskilt beaktas. Vi vet att goda matvanor påverkar 
barnens hälsa positivt. Bra matvanor kan stärka barn och ungas hälsa och därmed 
också bidra till en fungerande skolgång och bra studieresultat.

Socialförvaltningen ser också positivt på att programmet lyfter kommunplanens mål att 
öka antalet invånare, utveckla näringslivet och skapa fler jobb. I kommunens 
måltidsorganisation erbjuds bland annat möjlighet till sommarjobb, praktikplatser samt 
vuxenutbildning tillsammans med restaurangskolan. Socialförvaltningen möter många 
individer som skulle kunna erbjudas detta och på så sätt bli självförsörjande och inte 
längre vara i behov av socialförvaltningens insatser.

Socialförvaltningen är också positiv till att kommunens verksamheter strävar mot att 
använda mer hållbara matvanor samt att jämställdhetsperspektivet beaktas i de 
kommunala måltidsfrågorna.

Ann Godlund
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt
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Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2019-06-12

§ 81

Yttrande över måltidspolitiskt program 2020-2023 
(SOCN/2019:48)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till måltidspolitiskt program 
2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter. Det nya Måltidspolitiska programmet ska gälla 2020-2023.

Service- och tekniknämnden har skickat ut remiss till samtliga nämnder för yttrande.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp 
över måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens 
verksamheter påverkar medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för 
folkhälsan både på kort och lång sikt. Socialförvaltningen bedömer att det är särskilt 
viktigt att barnperspektivet lyfts i det måltidspolitiska programmet samt att 
kommunen kan erbjuda möjligheter för våra invånare att bli självförsörjande.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24
 Förslag: Måltidspolitiskt program 2020-2023

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Mica 
Vemic (SD), som påtalar att det på sidan elva, rad sex i programmet finns ett otydligt 
sammansatt ord.
___________________

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2019-06-13  15 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 65

Yttrande över förslag till måltidspolitiskt program  
(VON/2019:49) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och över-
sänder den som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har på remiss översänt förslag till måltidspolitiskt 
program 2020-2023 till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt kommunala 
pensionärsrådet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna måltidspolitiska 
programmet. Förvaltningen anser dock att det finns skäl till att utveckla och förtyd-
liga några av programmets delar. 

På sida 11 anges resultatmål såväl som aktiviteter för att uppnå målet trygg vård och 
omsorg. Förkortningen SÄBO används här vid flera tillfällen. Detta bör ändras till 
särskilt boende för äldre då särskilt boende kan innefatta boenden även för andra 
målgrupper. Under punkten som rör nattfastemätning bör förtydligas att denna endast 
görs för brukare inom särskilt boende för äldre. En annan punkt anger att måltids-
ombud inom funktionsstödområdet ska erbjudas utbildning en gång per år inom 
området nutrition och måltider. Inom funktionsstödsområdet finns inte måltids-
ombud, utan det finns sapereombud. Förvaltningen vill därför att det ska stå 
sapereombud på denna punkt.  

Under rubriken ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv beskrivs som mål att kultur, idrott 
och fritid för unga ska prioriteras. Två av de aktiviteter som anges är att Igelkottens 
restaurang ska byggas om samt att möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra 
äldre medborgare ska undersökas. Förvaltningen ställer sig här frågande till dessa 
aktiviteters relevans ifråga om att uppfylla de angivna målen. Förslagsvis skulle 
resultatmålet Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet, kunna passa bättre 
utifrån föreslagna aktiviteter.  

Ärendets handlingar 
• Förslag till måltidspolitiskt program

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Lennart Olsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt utredare Jens Thomsen. 
_______________ 

Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen, akten 
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Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-11 STN/2019:61 - 042

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Underlag för övergripande plan med 
budget 2020-2022
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den investeringsplan

samt svar på beredningsuppdrag rörande handlingsplan för jämställdhet och jämförelser
för 2020 som finns i upprättat förslag till Underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2020-2022.

2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för 2020.

3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande plan 
med budget för planperioden 2020-2022 enligt gällande direktiv och anvisningar.

Fackliga förhandlingar har att ägt rum.

Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och 
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller ett antal förändringar 
jämfört med 2019 års hyreslista.

En generell prishöjning föreslås. Ingen generell prishöjning har skett för lokala föreningar 
sedan juni 2012, däremot har externa taxor justerats under den perioden för att kunna 
bibehålla en lägre taxa för lokala föreningar. Omvärldsbevakning genomförd för att se att 
priserna ligger i linje i förhållande till en kommun av motsvarande storlek.

Simhallen:
Engångsinträde i simhall för familj utgår, men 6-månderskort och årskort kvarstår. Priset för 
simskola höjs då Katrineholm enligt omvärldsbevakning erbjuder fler utbildningstillfällen/kurs. 
I Katrineholm finns ingen tidsbegränsning på entrébiljetten, vilket förekommer i andra 
simhallar.

Djulö Idrottsplats:
Ny rad i prislistan.

Hyror exkl moms:
Ny rad i prislistan, vinterförvaring av båt.

Hörsal/Aula
Uppdatering av priser för ljud och ljus då lokalerna försetts med ny teknik och nya rutiner.

Övrigt
Ny rad i prislistan, vaktmästartjänst med maskin
Ny rad i prislistan, lotteritillstånd

Ärendets handlingar
• Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKÖRVALTNINGEN 2019-08-11 STN/2019:61 - 042

• Investeringsspecifikationer för 2020
• Hyror och avgifter 2020

Torbjörn Dybeck
Tf. förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Underlag för 
övergripande 
plan med 
budget 
2020-2022 
Service- och tekniknämnden 

106

106



2(20) 

Innehållsförteckning 
Inledning ........................................................................................................................ 3 

Vision 2025........................................................................................................................................... 3 

Ansvarsområde service- och tekniknämnden ................................................................................ 3 

Mål och förutsättningar .............................................................................................. 4 

Tillväxt, fler jobb & egenförsörjning ................................................................................................. 4 

Attraktiva boende- & livsmiljöer ....................................................................................................... 5 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper ................................................................................... 6 

Trygg vård & omsorg .......................................................................................................................... 7 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv ...................................................................................................... 8 

Hållbar miljö ........................................................................................................................................ 9 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation .............................................................................. 11 

Volymutveckling ......................................................................................................... 13 

Service- och tekniknämnden ........................................................................................................... 13 

Kommentar till volymmått .............................................................................................................. 13 

Investerings- och exploateringsbehov .................................................................... 14 

Särskilda beredningsuppdrag .................................................................................. 16 

Underlag för handlingsplan för jämställdhet ............................................................................... 16 

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel .................................................................. 18 

Bilaga: Nya upphandlingar ....................................................................................... 20 

107

107



3(20) 

Inledning 
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den 
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen 
för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då 
planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska 
ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta 
planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram 
underlag för kommunens övergripande plan med budget. 

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att 
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med 
budget fastställas i december. 

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

Katrineholm – Läge för liv & lust 

Ansvarsområde service- och tekniknämnden 
Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och 
tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift, 
förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och 
service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd. 

I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter, 
ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt 
fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden, 
samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i 
uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt 
administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till 
kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik 
samt post- och pakethantering. 
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Mål & förutsättningar: 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Förbättrat företagsklimat 
Samverkan med näringslivet och ett särskilt arbete med destinationsutveckling kommer att ske 
under kommande år. I linje med nationell och regional strategi paketeras Sportcentrums 
arrangemang i samarbete med det lokala näringslivet. Syftet är att dra mesta möjliga nytta av dess 
besökare och på så sätt ge effekter inom såväl turism, handel som platsmarknadsföring. 
 
Ökad sysselsättning 
MIKA-projektet som är EU-finansierat blir MIKA-metoden och fortsätter att locka personal till 
bristyrken såsom kockar, kockassistenter, lokalvårdare, simlärare och i utveckling även anläggare 
och skogliga arbeten. Under 2020 utvärderas och nyttorealiseras arbetet för att minska behovet av 
försörjningsstöd och hjälpa fler medborgare till egenförsörjning. Det är också ett sätt att trygga den 
egna framtida personalförsörjningen. I detta ingår även att arbeta med vuxenutbildning i samarbete 
med restaurangskolan och det lokala näringslivet. 
 
Översyn fördelning av resultatmål 
Resultatmål: Förbättrat företagsklimat (STN är inte med på det resultatmålet, förslaget är att det 
också ingår i service- och tekniknämndens resultatmål). 
 

Nämndens resultatmål 2019 

Ökad sysselsättning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Tryggare offentliga miljöer 
Lokalvård är en oerhört viktig del för att skapa trygghet i alla offentliga miljöer. Därför sätts ännu 
mer fokus på att arbeta med att leveransen av lokalvård från externa och interna parter bidrar till en 
tryggare offentlig miljö. 

KFAB-entreprenaden för yttre skötsel är under 2019 inne på sitt sista år och ska omförhandlas. Om 
avtalet inte blir förlängt/fortsatt kommer det att påverka parkenheten som i nuvarande form uppbär 
samordningsvinster tätt knutna till dem volymökning som KFAB-entreprenaden tillför det ordinarie 
skötseluppdraget på kommunal parkmark. 

Medborgare ska involveras ännu mer i dialog om trygga, jämställda och tillgängliga offentliga 
miljöer. Under 2020 utreds möjligheter i befintlig applikation för felanmälan eller andra alternativ 
för att möta medborgarna på bästa sätt kring dessa frågor. 

Resandet med cykel och till fots ska öka 
Under vintern 2018/2019 genomfördes sopsaltning för första gången på en begränsad provsträcka. 
Metoden har utvärderats i syfte att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande om en eventuell 
fortsättning vintern 2019/2020. 

Utvärderingen visar bland annat att sopsaltning som snö- och halkbekämpningsmetod är mer 
effektiv än traditionell snö- och halkbekämpning när det gäller att hålla underlaget snö- och isfritt. 
Under testperioden fanns en bild av att antalet klagomål på snö- och halkbekämpning vid den 
aktuella sträckan var färre än på andra sträckor. Utifrån dialogen med medborgarna kan service- 
och teknikförvaltningen konstatera att det finns en stark önskan om att ytterligare gång- och 
cykelvägar i kommunen ska sopsaltas. Sopsaltning som metod är dock betydligt mer kostsam än 
traditionell snö- och halkbekämpning vilket behöver vägas in i ett beslut om 2019/2020 års 
eventuella sopsaltning. 

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar kommer att prioriteras avseende gatuunderhåll kommande år. Belysningen 
vid cykelbanorna ska fungera, skyltning och påbudsmålningar ska vara tydliga. Asfaltsbeläggning, 
cykelgarage och andra cykelparkeringar ska vara i gott skick. Den fleråriga satsningen på asfaltering 
och beläggningsarbeten fortsätter på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar. 

Nämndens resultatmål 2019 

Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR 

Resandet med cykel och till fots ska öka 
KS, STN 

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar 
KS, STN 
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En stark & trygg skola för bättre 
kunskaper 
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet  
I nya läroplanen ställs ytterligare krav på pedagogik i förskolans verksamhet vilket förändrar 
förutsättningarna för driftsskötsel samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för 
måltidspedagogiken. 
 
Ökad trygghet i skolan  
Utifrån förändrade förutsättningar och i dialog med bildningsförvaltningen finns behov av att 
personal inom service- och teknikförvaltningen även kan anta andra roller för att skapa trygghet för 
eleverna i skolan. Här är planeringsförutsättningar och gemensamma diskussionsforum en viktig 
nyckel vid genomförandet med individuella lösningar på respektive skolenhet. 
 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och 
studieresultat 
Bra, näringsrik och klimatsmart mat ökar tillsammans med fysisk aktivitet och trygga miljöer i skolan 
förutsättningarna för elever att nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på kort och lång sikt. 

Maten i skolan ska förbättras genom elevinflytande, kompetenta dietister och kockar. Samtidigt ska 
även måltidspedagogiken på kommunens skolor och förskolor fortsätta utvecklas i linje med det 
måltidspolitiska programmet 2020-2023. Ett lustfyllt lärande med mat i kommunens kök är ett 
utmärkt sätt att öka barns kunskap inom kultur, naturvetenskap och demokrati. Här kan måltids- 
och lokalvårdspersonal spela en viktig roll även i det pedagogiska uppdraget. Under 2020 kommer 
service- och teknikförvaltningen initiera flera olika satsningar, bland annat en recepttävling, som 
skapar delaktighet från barn och elever i framtagande av en matsedel som är klimatsmart och 
kostnadseffektiv. 

Nationella branschriktlinjer gällande specialkoster arbetas fram under 2019. Riktlinjerna ska 
beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska implementeras i 
Katrineholms kommun kommer en god samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och 
bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor. 

Fysisk aktivitet och grundläggande rörelseförståelse är en förutsättning för inlärning vilket det nya 
idrottspolitiska programmet 2020-2023 tar ansats i. Den idrottsstrategiska gruppen bestående av 
föreningsrepresentanter, politiker, Sörmlandsidrotten och tjänstepersoner kommer att jobba med 
att på olika sätt medvetandegöra detta under kommande år. 

Översyn fördelning av resultatmål 
Resultatmål: Trygg och utvecklande förskoleverksamhet (STN inte med på det resultatmålet, 
förslaget är att det också ingår i service- och tekniknämndens resultatmål) 
 

Nämndens resultatmål 2019 

Ökad trygghet i skolan 
KS, BIN, STN, KFAB 

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat 
KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

111

111



7(20) 
 
 

Trygg vård & omsorg 
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg  
Måltidernas sociala funktion är mycket viktig och bidrar till social gemenskap och bättre hälsa för 
brukare inom vård och omsorg. Fortsättningen av införandet av sociala måltider 2020 innebär att 
personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Fler evenemang 
genomförs 2020 i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen. Evenemangen syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro 
för brukare vid kommunens särskilda boenden. I genomförandet av nya aktiviteter och evenemang 
är personalen lyhörd för brukarnas egna önskemål. 
 
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas  
Öppnandet av det nya äldreboendet Dufvegården med tillhörande produktionskök och restaurang 
skapar förutsättningar för att ytterligare utveckla måltiderna i närhet med gästerna. Det finns en oro 
för att det nya äldreboendet inledningsvis innebär ökade driftskostnader innan verksamheten är i 
full drift. 

Det aktiva arbetet för att minska risken för undernäring fortsätter. Maten ska vara god, näringsriktig 
och klimatsmart. Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar en viktig roll i arbetet med 
att förkorta nattfastan. Det gör även matsedeln, som planeras utifrån de nordiska 
näringsrekommendationerna. 
 
Färre barn och unga ska utsättas för risken att skadas till följd av eget eller andras bruk av 
tobak, alkohol eller narkotika  
Barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Service- och teknikförvaltningen 
ska med stöd i det idrottspolitiska programmet 2020-2023 medverka till att kommunen tar fram ett 
exempel på en ANDT-policy som kommunens föreningar enkelt kan tillämpa i sina verksamheter. 
Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser som är inom 
förvaltningens skötseluppdrag, ska göras rökfria. I uppdraget ingår även att medvetandegöra och 
följa upp efterlevnaden av den nya utökade lagstiftningen kring tobak som trätt i kraft under 2019. 

Översyn fördelning av resultatmål 
Resultatmål: Färre barn och unga ska utsättas för risken att skadas till följd av eget eller andras bruk 
av tobak, alkohol eller narkotika (STN inte med på det resultatmålet, lägg till) 
 

Nämndens resultatmål 2019 

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg 
KULN, VON 

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas 
STN, VON 

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras 
BIN, KULN, SOCN 
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Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
Vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv inventeras 2020 som underlag för 
prioritering av åtgärder och utveckling. Informationen och marknadsföringen kring vilka möjligheter 
till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid som finns i Katrineholms kommun ska utvecklas och 
samarbetet med föreningslivet stärkas. 

Service- och teknikförvaltningen ska skapa fler platser för lek och spontanidrott. Fokus är även att 
komma ifatt med simundervisning och utveckla verksamhet och utbud i simhallen. 

Backavallen ska moderniseras och utvecklas. Kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt och 
miljö- och hälsovänligt alternativ. Samtidigt ska en ny arena byggas. 
 
Kultur, idrott och fritid för unga ska prioriteras 
Barn och ungdomar ska prioriteras där verksamheten alltid ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. 
Lyckliga gatorna och samarbetet över förvaltningsgränser behövs för att lyckas. Tillsammans med 
Idrottsstrategiska gruppen (ISG) och föreningarna förverkligas det nya idrottspolitiska programmet. 

I enlighet med måltidspolitiska programmet ska medborgaren få möjlighet att göra hälsosamma val 
i kommunens offentliga restauranger och cafeterior. Genom nudgingmetoden* presenteras i första 
hand nyttigare och mer näringsrika alternativ. Dessa får ta större plats i utbudet och i dialogen, för 
att unga medborgare och besökare ska kunna göra fler hälsosamma val. 

*Nudging är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur en arrangerad valsituation kan påverka 
människors beteende.Till exempel handlar det om att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska risken 
för matsvinn. Det kan också vara ett streck i en cykelbana som ska leda cyklisterna till cykelparkeringen. 
 
Jämställda, kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 
Utvecklingen av Sportcentrumområdet fortsätter med fortsatt fokus på att vara en jämställd 
mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga. Det här är en viktig del i arbetet med att uppnå 
Artikel 6 och Artikel 20 i europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR) och för att arbeta vidare 
med HBTQ-certifieringen. 

 

Nämndens resultatmål 2019 

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

113

113



Hållbar miljö 
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter 
För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildrivna fordon till mer 
klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad gäller 
laddmöjligheter, dessa kommer att utredas under 2020. Samtidigt pågår arbetet med att se över 
antal fordon, verksamhetsfordon och kommunens bilpool. 
 
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler och anläggningar 
Kommunens vägbelysning kan med ett centralt styrsystem minska den totala energiförbrukningen, 
detta kräver en investering. Översynen av belysningen i lokaler och i offentliga miljöer och byte till 
LED samt andra mer miljömedvetna alternativ är också viktig en del för att nå ökad 
energieffektivitet. Det redan påbörjade arbetet med energieffektivisering i kommunens kök 
fortsätter genom omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantörer och i samarbete 
med fastighetsägaren. Investeringar av moderna storköksmaskiner bidrar även till minskad 
energiförbrukning. 
 
Nedskräpningen ska minska 
Informationskampanjer riktade till medborgare med en gemensam avsändare i hela 
kommunkoncernen kommer att testats i syfte att uppnå en minskad nedskräpning i Katrineholm. 
Skräpinventering kommer också att genomgöras på tiotalet platser i Katrineholm för att kunna 
utvärdera de preventiva insatser som genomförs. 

Under 2020 kommer service- och tekniknämndens verksamheter att ”plastbanta” med syfte att 
minska mängden inköp samt förbrukning av utensilier tillverkade av plast. 
 
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd 
Service- och teknikförvaltningen omvandlar flera klippta grönytor till ängsplanteringar och sätter 
upp fler bihotell. Planteringar ska skapa miljöer där växter, insekter och djur trivs. 
 
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet 
Mängden kött som serveras i kommunens offentliga restauranger ska minska. Mätningar görs av 
koldioxidutsläppen (CO2) samtidigt som verksamheten arbetar aktivt för att minska dessa. Målet är 
att köken ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel. Implementeringen av 
måltidspolitiska programmet sker under 2020. 

Service- och teknikförvaltningen fortsätter arbetet med minskat matsvinn. Med anledning av de nya 
branschriktlinjerna kring livsmedelshygien finns nya möjligheter att ta tillvara på överbliven mat. 
Under 2020 erbjuds filmer om hållbar konsumtion som gjorts i samarbete med Sörmland Vatten 
och Sörmlands Sparbank till bildningsförvaltningar i Sörmlands kommuner som pedagogiskt 
hjälpmedel. 

Förändrad lagerhållning, struktur och logistik kan bidra till minskad miljöpåverkan. Genom att köpa 
in större volymer som omlastningscentralen (OLC) sedan fördelar ut till verksamheterna minskas 
antalet tunga transporter inom kommunen. Ett samarbete med Viadidakt som har bytestorget för 
återbruk av kommunens begagnade möbler inleds 2020. Skillnad för klimatet gör även möjligheten 
att i upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.  
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Översyn fördelning av resultatmål 

Resultatmål: Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler och anläggningar (lägg till ordet 
anläggningar i resultatmålet) 

Resultatmål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag  (lägg till 
detta för STN) 
 

Nämndens resultatmål 2019 

Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter 
STN, KFAB, KIAB 

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB 

Nedskräpningen ska minska 
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB 

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd 
KS, STN 

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet 
STN 
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv 
organisation 
Säkrad kompetensförsörjning 
Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen vilket medför 
utmaningar för att fortsätta ha en kostnadseffektiv organisation. Att fortsätta ta ett stort socialt 
ansvar genom olika stödanställningar och sätta upp en plan för personlig utveckling är bra för 
individen men ska också ses som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Lustlistan 
utvecklas ytterligare för att dels stötta i olika projekt mellan enheter och i samarbete med andra 
förvaltningar, men också för att skapa en balans av resurser över ett helt verksamhetsår. Ett sätt är 
att arbeta mer strategiskt och flexibelt med säsongsanställningar och kombinationstjänster. Det i sig 
ställer också krav på förbättrade planeringsförutsättningar och samverkan inom hela 
kommunkoncernen. 
 
Ökat medarbetarengagemang 
Service- och teknikförvaltningen fortsätter att uppmärksamma och lyfta fram framgångar och goda 
initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser är ett exempel på detta, idétavlor är ett annat. 
Samarbete och att arbeta tillsammans blir ledorden för 2020. 
 
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 
Ett ledningssystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete saknas. Den långsiktiga trenden 
med sjunkande sjukskrivningstal och ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden är positiv, 
men det är fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Det här är en 
utmaning. Service- och teknikförvaltningen vidareutvecklar arbetet med att vara en cykelvänlig 
arbetsplats som uppmuntrar till rörelse och motion. 
 
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Det 
kommer att ligga ett ansvar på kommunen att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett 
större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. 
 
Ökad digital delaktighet 
Digitaliseringsarbetet behöver fortsätta att genomsyra hela verksamheten. Medarbetare ska 
erbjudas kompetensutveckling för att möjliggöra detta. 
 
Ökad effektivitet genom samverksamformer internt och externt 
I och med en gemensam förvaltningschef utvecklas och formas samarbetet mellan service- och 
teknikförvaltningen och kulturförvaltningen under 2020. Samarbetet förväntas leda till en effektivare 
verksamhet. 

Kommunen arbetar utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy med olika åtgärder för att 
förebygga och hantera de utmaningar avseende dagvattenhantering som finns. Många projekt är 
genomförda eller pågående och ett antal kvarstår. Bland annat utredning om eventuellt införande 
av dagvattentaxa. Gällande lagstiftning inom området är snårig och till stor del rättsligt oprövad. För 
att få bästa resultat i pågående arbete med dagvattenhantering finns ett behov av att kraftsamla 
tillsammans inom kommunkoncernen. Arbetet behöver i högre grad organiseras och styras från en 
övergripande nivå, med en tydlig målbild och kontinuerlig uppföljning. 

En central samordning av kommunens GDPR-arbete är också av vikt för att få ökad effektivitet och 
efterlevnad av lagstiftningen. 

Med minskade ekonomiska resurser behöver nuvarande arbetssätt utvecklas och anpassas efter 
rådande förutsättningar. För att minska den ekonomiska sårbarheten behöver till exempel den 
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interna kompetensen öka kring upphandlingar, arbetet med grundlig och regelbunden ekonomisk 
uppföljning fortsätta samt upprätthålla lyhördheten gentemot kunder samtidigt som vi erbjuder 
kompetent service. 

Service- och teknikförvaltningen ska under 2020 utreda lokalvård inför kommande upphandling. En 
viktig del är att värdesätta arbetet och dess driftkonsekvenser. Resultatet av arbetet påverkar 
samtliga förvaltningar. 
 
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna 
Kommunens fastigheter ägs och förvaltas till största delen av det kommunala fastighetsbolaget 
KFAB, men det finns även ägande i kommunen och därtill fastighetsförvaltande i flertalet av de 
kommunala förvaltningarna. En gemensam struktur och ordning behöver införas för att det 
samlade värdet av kommunens fastigheter ska kunna bibehållas på sikt. 

En ny skogsbruksplan som publiceras 2019 kommer att påvisa behov av återinvesteringar i 
kommunens skog avseende skötsel vilket också medför konsekvenser i form av minskade intäkter 
till kommunen. 
 

Nämndens resultatmål 2019 

Säkrad kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

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

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 

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

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 
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Volymutveckling 
Service- och tekniknämnden 

Volymmått Utfall 2018 
Utfall jan-jun 

2019 
Prognos 2019 Prognos 2020 

Antal besökare i simhallen 79 437 26 263 89 000 130 000 

Antal deltagare vid arrangemang/läger inom 
Sportcentrum 126 915 76 200 150 000 145 000 

Antal avtal med föreningar 64 64 70 70 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 31 770 14 906 32 000 32 000 

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar 23,2 23,7 23,7  

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar 168,1 168,1 168,1  

Antal lunchportioner förskola 280 224 152 285 280 000 300 000 

Antal lunchportioner grundskola 626 287 240 065 670 000 600 000 

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet 
och KTC 149 599 65 875 150 000 150 000 

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre 131 332 63 204 130 000 130 000 

Antal portioner matlåda äldreomsorg 39 374 21 692 40 000 43 000 

Antal inkommande samtal per dag i växeln 723 690 705 695 

Antal bilar inom bilsamordningen 120 123 130 125 

Kommentar till volymmått 
Simhallen har öppnat efter genomförd renovering vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En 
utmaning finns i att simhallens besökare ska återvända efter den relativt långa renoveringsperioden 
då simhallen varit stängd, helt- eller delvis. 

En minskning av antalet deltagare vid arrangemang och läger har noterats, en orsak till detta kan 
vara de renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika delar av Sportcentrum, vilket påverkat 
öppettider och tillgänglighet, men även att föreningarnas aktiviteter och arrangemang haft färre 
deltagare. 

Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till 
32 000, detta på grund av kostnadsökningar, avtalspriserna har gått upp och säkerhetskraven ökar 
vilket innebär att det blir mindre asfalt för pengarna. Även mer komplicerade beläggningsytor 
genererar högre kostnader per kvadratmeter. 

Drift och underhållskostnader av gång- och cykelvägar samt kommunens gatuvägar kommer öka 
kommande år med anledningar av nya bostadsområden, till exempel kvarteret Havsörnen, Ragnars 
gärde och Djulö backar. Prognos för 2020 ej satt då vägnätet ännu inte är färdigbyggt. 

Antalet portioner inom måltidsorganisationen följer prognosen och prognosen för 2020 förslås 
endast små justeringar. Antalet inkommande samtal per dag i växeln har minskat under året, en 
slutsats är att samtalets karaktär förändrats. Antal bilar inom bilsamordningen har ökat under 2019 
anledningen är kommunens bilpool som utökats med ett antal bilar. Däremot förändras prognosen 
för 2020 då uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen.  
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Investerings- och 
exploateringsbehov 
Övergr. 
mål Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 

1-7 1-6  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

7 1,4 Arbetsmiljöåtgärder 1 050 500 500 -5   

1-7 4 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 1 800    

2 4 Verksamhetsfastigheter 800      

2,5,6 4 Fordon och maskiner 14 960 2 500  -5   

2,6 4 Dagvattenåtgärder 600      

2 5 Väginvesteringar 8 400 8 400 8 400    

2,6 5 El och belysning 2 200 1 400 1 170    

2,5 4 Friluftsbad 200 200 200    

2,6 4 Parker och grönytor 500 500 500    

6 4 Trädprojekt 300 300 300    

5 1 Lekplatser och parkutrustning 800 800 800    

6 4 Växthus, teknik och utrustning 400 400 400    

2 4 Bevattning 150 150 150    

2,5,7 4 Digitalisering 550 450 25    

5 1,4 Simhallen 270 75 25    

5 4 Sportutrustning 1 700 700 700    

5 4 Fastigheter 700 3 300     

2 1 
Brandskyddsarbete utförande 
och mjukvara 100 100 100 90   

5 4 Container bågskyttar 50      

2,5,6 1 
Dammängen motocross 
avloppsanläggning 250      

2,5 4 Dammängen skytte, byggnader 100      

5 4 Projekt Backavallen 76 009 39 300  4 818 5 445 2 990 

5 4 Discgolfbana  100     

2,5,6 1,4 Djulö 1250 130 100 -53   

2,5 1 Jordvallstorp renovering 200 400     

2,5 4 Krämbolsstugan 100 50     

2,5 4 Oxhuset Björkvik 100      

5 4 Padeltennisbanor ute   1 500    

2,5 4 Sköldinge idrottsplats 100      

2,5 4 Stalls backe duschar 75      

2,5 4 Strångsjö Idrottsplats 250 50     

2,4 ,5,7 1 Tillgänglighetsanpassning 100 100 100    

2,3 1 Trygghetsbelysning fastigheter 100 100 100 7,5 7,5 7,5 

2,5 4 Tennishallen fasadmålning 480      
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Övergr. 
mål Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 

3,4,6 4 Storköksutrustning 2 736      

3,4,6 4 Måltidsmiljö 1 050      

4 4 Packbord höj- och sänkbara 50      

3 4 Städvagnar förskolan 100 100 100    

3 4 Städmaskiner 300 300 300    

5 4 Stadsparken el 175   3   

  Summa 
119 05

5 62 205 17 270 4 855,5 5 452,5 2 997,5 

Driftkostnader avseende projekt Backavallen inkluderar kapitaltjänstkostnader. 
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Särskilda beredningsuppdrag 

1. Underlag för handlingsplan för 
jämställdhet 
Förslag prioriterade 
CEMR-artiklar 2020-2023 

Koppling till 
övergr. mål (1-7) Förslag till prioriterade åtgärder 2020 

Artikel 6 - Bekämpa 
stereotyper 

5. Ett rikt kultur,- 
idrotts,- & fritidsliv. 
7. Attraktiv 
arbetsgivare, 
effektiv 
organisation 

5. Idrottspolitiska programmet  
 
7. Bemötande, lustlistan, representation, diskutera på APT med fokus 
på jämställdhet, jargong på våra arbetsplatser med mera. 

Artikel 9 -
Jämställdhetsanalyser 

7. Attraktiv 
arbetsgivare och 
effektiv 
organisation 

Ta fram metod för jämställdhetsanalyser och genomföra dem. 
Prioritera område med behov, exempelvis där det är ensidig 
könsfördelning, höga sjukskrivningar eller ovälkommen jargong. 

Artikel 10 – 
Flerfaldigdiskriminering 
eller missgynnanden 

2. Attraktiva 
boende- & 
livsmiljöer 

Att inom förvaltningen vara medveten om hur maktordningar verkar, 
inte bara mellan kvinnor och män, utan även exempelvis 
socioekonomiska, funktionsnormer, etnicitet, ras, hudfärg, religion, 
ålder och sexualitet.  
 
Ett sätt skulle kunna vara att vi i vår samhällsservice är 
uppmärksamma på att inte diskriminera när vi rustar utemiljöer då vi 
är medvetna om att medborgare med bland annat olika 
socioekonomisk status bosätter sig i olika områden. Förvaltningen är 
även inkluderande för medborgare med funktionsvariationer genom 
att alltid beakta tillgängligheten. Vi ser till att våra tjänster är 
tillgängliga att läsa och förstå för alla samhällsmedborgare. 

Artikel 11-
Arbetsgivarrollen 

7. Attraktiv 
arbetsgivare och 
effektiv 
organisation 

Vi som arbetsgivare främjar jämställdhet inom alla aspekter av 
anställningen. Detta gör vi genom att i löneöversynen kontrollera att 
inte diskriminering förekommer. Service- och teknikförvaltningen 
använder sig av kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att 
rätt person rekryteras utifrån egenskaper och att inte stereotypa 
föreställningar om kön verkar vilseledande i vår rekryteringsprocess. 
Uppmuntrar kvinnliga medarbetare att prova traditionellt manliga 
yrken och vice versa. Detta gör vi genom att uppmuntra 
medarbetarna att använda sig av lustlistan för att prova på ett annat 
yrke. Är uppmärksamma på att inte arbetsuppgifter fördelas 
könsstereotypiskt av gammal hävd. 

Artikel 20 – Kultur, idrott 
och fritid 

5. Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv 

Att vi följer idrottspolitiska programmet och värnar om allas rätt att 
delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt 
känna sig inkluderade. Det gör vi genom att prioritera halltider ur ett 
jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor behandlas lika oavsett 
bakgrund eller idrottslig tillhörighet samt inte gynnar enskilda 
föreningar av gammal hävd. Service- och teknikförvaltningen 
skapar/säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del 
av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det 
gäller atmosfären som den fysiska miljön. 
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Artikel 21 – Säkerhet och 
trygghet 

2. Attraktiva 
boende- & 
livsmiljöer 

Att vi ser till att kommunen erbjuder en trygg miljö för våra invånare 
att röra sig i. Detta gör vi genom att ha en tydlig strategi för att 
säkerställa att våra offentliga platser upplevs som trygga för både män 
och kvinnor, att gatubelysning finns där folk rör sig och vill röra sig och 
att våra offentliga miljöer är rena från skräp och klotter. Service- och 
teknikförvaltningen fortsätter med en jämställd prioriteringsordning 
när vi snöröjer, exempelvis att gång- och cykelstråk där många kvinnor 
och barn rör sig är prioriterade före biltrafik och diskuterar och 
utbildar medarbetarna i trygghet och hur vi ska arbeta vidare för att 
skapa en trygg, säker och jämställd miljö. 
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2. Plan för arbete med jämförelser & goda
exempel 
I planeringsdirektiv 2020 finns två särskilda uppdrag varav det ena är att arbeta med jämförelser 
och goda exempel i syfte att effektivisera verksamheterna och uppnå högre måluppfyllelse. 
Uppdraget innebär att Service- och tekniknämnden ska ta fram en plan för arbetet. I denna ska 
nämnden: 

1. Prioritera vilket eller vilka av nämndens verksamhetsområden som arbetet ska fokusera på
under nästkommande år.

2. Ange några kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar som har bättre
resultat/lägre kostnader än Katrineholms kommun inom det aktuella verksamhetsområdet.

3. Kortfattat beskriva hur arbetet för att dra nytta av dessa kommuners erfarenheter kommer
läggas upp.

1. Verksamhetsområden
Service- och tekniknämnden föreslås prioritera följande verksamhetsområden för 2020: 

• Park
• Måltider
• Städning

Huvudfokus är att hitta nyckeltal som kan användas också för framtida jämförelser varför det är tre 
stora verksamhetsområden som föreslås. 

2. Liknande kommuner
Utifrån statistik från databasen Kolada har ett första urval gjorts med kommuner med samma 
socioekonomiska förutsättningar som Katrineholm. Dessa är Kungsör, Köping, Nybro, Motala, 
Ludvika, Tibro och Nässjö. 

I det framtagna materialet är det olika kommuner som är intressanta för olika områden. Dessa listas 
nedan. 

Park 
Statistiken för Park är intressant för att vi särskiljer oss från de andra, både med högre intäkter och 
kostnader. För Park blir därför huvudfokus att först utreda varför siffrorna ser så olika ut. 
Kommuner att titta närmare på är Kungsör, baserat på att de har både mindre kostnader och högre 
betyg i nöjdhet. Det samma gäller för Nybro och Motala. 

Måltider 
För Måltid är huvudfokus att göra en jämförelse mellan nöjdheten hos elever i relation till 
kostnaderna. Exempelvis borde många kommuner göra någon form av egen uppföljning av hur 
nöjda eleverna är med måltiderna. Kan vi få ta del av dessa för att göra jämförelser med våra egna 
nöjdhetsundersökningar och på så sätt få fram nöjdhet i relation till kostnad per elev? Kommuner 
som är intressanta att studera närmare är både de som har högre kostnader per elev och som har 
fler anställda och de som har lägre kostnader per anställda. 

Vad gäller måltider inom särskilt boende och äldreomsorg bör det utredas vilka nyckeltal som ska 
användas för jämförelser. 

Städning 
För städ finns inga kostnadsjämförelser utan enbart statistik över hur många anställda som finns 
inom städ för varje kommun. Huvudfokus här i det fortsatta arbetet bör vara att utreda om det finns 
skillnader i kostnader och kvalitet mellan Katrineholm och de kommuner som har många anställda 
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inom städ. Kommuner att följa närmare är Motala, Nässjö och Nybro för att de har fler anställda 
inom städ. Även Ludvika kan vara intressant att titta närmare på baserat på att de inte har en enda 
person anställd inom städ. 

3. Vidare arbete
Arbetet med att dra nytta av vad andra kommuner gjort, eller inte gjort, påbörjas under hösten 2019 
men pågår framförallt under 2020. 

Jämförelsen med de aktuella kommunerna ovan kommer att innehålla både kvantitativa och 
kvalitativa jämförelser. Detta genom vidare statistiska analyser, observationer av websidor och 
intervjuer med personal i respektive kommun för att få fram underlag för jämförelser. Arbetet 
fokuseras dels på att hitta nyckeltal som kan vara användabara för långsiktiga jämförelser och dels 
på att hitta former för hur jämförelser ska kunna göras utifrån det underlag som finns att tillgå. 

När det finns ett underlag som beskriver hur kommunerna arbetar som ger förklaringar till 
nyckeltalen utformas en handlingsplan utifrån resultaten. 

I korthet kommer arbetet med jämförelser under 2020 innebära att utreda statistiken från Kolada 
närmare inom samtliga områden för att se vilken övrig information som behövs för att kunna göra 
kvalitativa jämförelser. 
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Bilaga: Nya upphandlingar 
Föremål för upphandling 

Vara, tjänst 
eller 

entreprenad 

Direktupphandling, 
upphandling eller 

avrop 

Leasing 
Ja/Nej 

När behöver 
avtalet börja 

gälla 

Drift eller 
investering 

Storköksutrustning Vara Upphandling Nej Q 2 Investering 

Storköksservice Tjänst Upphandling Nej Q 3 Drift 

Bryggerivaror Vara Upphandling Nej Q 4 Drift 

Livsmedel Vara Upphandling Nej 2021 Drift 

Lokalvård Tjänst Upphandling Nej 2021 Drift 

Digitala körjournaler Vara Upphandling Nej Q 2 Investering 

Fordon och maskiner (10 objekt) Vara Upphandling Nej Q1-Q3 Investering 

Sarg plexiglas ishallen Vara Upphandling Nej Q 2 Investering 

Toppskikt friidrottsbanor Vara Upphandling Nej Q 3 Investering 

Matbil Vara Upphandling Nej Q 4 Investering 
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Spec.nr. Kat. Projektnamn 2020 2021 2022 Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022
1 Arbetsmiljöåtgärder
1a 1 Arbetsbelysning, arbetsmiljö 250 -5
Ej spec 4 Generell arbetsmiljö 300
Ej spec 1 Åtgärder kopplade till myndighetskrav 500 500 500
2 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 1 800
3 Verksamhetsfastigheter
3a 4 K2 700
Ej spec 4 Djulö lada 100
4 4 Fordon och maskiner
4a 4 Servicebil 400
4b 4 Småmaskiner 100
4c 4 Lastmaskin 1 800
4d 4 Linjemålare 400
4e 4 Stubbfräs 150
4f 4 Stor vibroplatta 200
4g 4 Sorteringsskopa 40
4h 4 Sopaggregat 600
4i 4 Redskapsbärare 2 100
4j 4 Sandspridare 120
4k 4 Avstängningsmaterial 400
4l 4 Gräsklippare 450
4m 4 Transportfordon 400
4n 4 Servicebil el 2 st 800
4o 4 Pickup 2 st 800
4p 4 Skogskärra 300
4q 4 Bilsläp 150
4r 4 Skogstraktor 1 000
4s 4 Traktor Backavallen 450 -5
4t 4 Ismaskin ishallen 1 800
4u 4 Ismaskin ny arena 1 800
4v 4 Skurmaskin Backavallen 40
4x 4 Elbil Backavallen 60
4y 4 Fossilfri matbil 600
Ej spec 4 Väghyvel 2 500
5 Dagvattenåtgärder
5a 4 Lasstorpsdiket 600
6 Väginvesteringar
6a 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar 200 200 200
6b 5 Brobesiktningar och broåtgärder 500 500 500
6c 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 200
6d 5 Beläggningsytor 7 500 7 500 7 500
7 El och belysning
7a 5 Stabilitetsbesiktning beslysningstolpar 900 900 900
7b 5 Dokumentation elanläggningar 100 100 100
7c 5 Utredning elansvar 100 150 50
7d 5 Elsäkerhetskontroller gatubelysning 200 50 20
7e 5 Motionsspår 400
7f 5 Byte styrenheter gatubelysning 50 50 50
7g 5 Trygghetshöjande belysning gc-väg 150 100 50
7h 5 Uppgradering elnät Djulö fritidsområde 300 50 0
8 4 Friluftsbad 200 200 200
9 4 Parker och grönytor 500 500 500
10 4 Trädprojekt 300 300 300
11 1 Lekplatser och parkutrustning 800 800 800
12 4 Växthus, teknik och utrustning 400 400 400
13 4 Bevattning 150 150 150
14 Digitalisering
14a 4 Utveckling lås tennishallen 50
14b 4 Bokningssytem, kontantfri betalning 150 50 25
14c 4 Tillgänglighet 150 150
Ej spec 4 Kostdataprogram 200
14e 4 Fordonshantering 150
14f 4 Digital fastighetsförvaltning 50 50
15 Simhallen
15a 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 25 25
15b 4 Uteplats simhallen 100 50 25
15c 4 Aktivitetsbana simhallen 145
16 Sportutustning
16a 4 Sarg och plexiglas ishallen 1 000
16b 4 Sportutustning 700 700 700
17 Fastigheter
17a 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 700
Ej spec 4 Asfaltering fr väg 555 in till Dammängen skytte 0 150 0
Ej spec 4 Bie Ip takrenovering 0 150 0
Ej spec 4 Boulehall 0 3 000 0
18 1 Brandskyddsarbete utförande och mjukvara 100 100 100 90
19 4 Container bågskyttar 50 0 0
20 1 Dammängen motocross avloppsanläggning 250 0 0
21 4 Dammängen skytte, byggnader 100 0 0
22 Projekt Backavallen 76 009 39 300
Ej spec 4 Discgolfbana 0 100 0 4818 5445 2990
23 Djulö
23a 4 Djulö camping värmepump 250 0 0 -30
23b 1 Djulö camping, strandcafé, ventilation 150 0 0
23c 4 Djulö camping, stugor, staket, övriga byggnader 250 100 100
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23d 4 Djulö växthus dubbeldörr 50 0 0 -8
23e 4 Kanotstadion 250 0 0 -15
Ej spec 4 Vinterförvaring båtar Djulösjön 300 0
Ej spec 4 Djulö 4H luftvärmepump 0 30 0
24 1 Jordvallstorp renovering 200 0 0
Ej spec 4 Jordvallstorp renovering 0 400 0
25 4 Krämbolsstugan 100 50 0
26 4 Oxhuset Björkvik 100 0 0
Ej spec 4 Padeltennisbanor ute 0 0 1 500
27 4 Sköldinge idrottsplats 100 0 0
28 4 Stalls backe duschar 75 0 0
29 4 Strångsjö Idrottsplats 250 50 0
30 1 Tillgänglighetsanpassning 100 100 100
31 1 Trygghetsbelysning fastigheter 100 100 100 7,5 7,5 7,5
32 4 Tennishallen fasadmålning 480 0 0
33 Storköksutrustning
33a 4 Dufvegårdens kök 950 0 0
33b 4 Duveholmsgymnasiets kök 160 0 0
33c 4 Forssjö kök 120 0 0
33d 4 Guldregnet 120 0 0
33e 4 Almgårdens kök 220 0 0
33f 4 Igelkotten/lövåsen 215 0 0
33g 4 Nyhems kök 280 0 0
33h 4 Nävertorps kök 330 0 0
33i 4 Sandbäckens kök 176 0 0
33j 4 Valla kök 165 0 0
34 4 Måltidsmiljö
34a 4 Duveholmsgymnasiets matsal 300 0 0
34b 4 Igelkotten nya utemöbler 200 0 0
34c 4 Nyhem matsal 300 0 0
34d 4 Sandbäcken 200 0 0
34e 4 Valla matsal 50 0 0
35 4 Packbord höj- och sänkbara 50 0 0
36 4 Städvagnar förskolan 100 100 100
37 4 Städmaskiner 300 300 300
38 4 El Stadsparken 175 3

Total budget 119 055 62 205 17 270 4 855,5 5 452,5 2 997,5
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Arbetsmiljöåtgärder 
Investeringsnamn: 1a, Arbetsbelysning, arbetsmiljö 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Arbetsbelysningen i växthusen är inte godkända för växthusmiljö. Besiktning av 
arbetsbelysningen är genomförd. Se bilaga. 
Vi rekommenderas att byta ut 50 lysrörsarmraturer till en högre säkerhetsklass. 
 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Förhöjd risk för elskador, brand. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
 
 
 

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: -5 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 
 

 
 
 
 
 

128

128



Syn av armaturer i växthus 2019-06-10 

Hus nr. 1 

*Avdelning 1-4  

-  33st armaturer som saknar skyddskupa   

-  skyddskupor på 4st armaturer sitter fast med buntband. Ip 44 i nyskick dock inte längre med tanke 
på miljön dom har utsatts för (Värme & fukt). 

*Näringsrum 

-  2st armaturer med  spruckna skyddskupor. 

- Kabel mellan armaturer ej fastförlagd.  

 

Hus nr.2 

*Avdelning  5 

- 5st armaturer med bristfällig Ip-klass.  Ip 44 i nyskick dock inte längre med tanke på miljön dom har 
utsatts för(Värme & fukt). 

*Avdelning  6 

-  1st Armatur med bristfällig Ip-klass 

-  1st Armatur saknar skyddskupa 

 

 

 Åtgärd: Byte av samtliga armaturer rekommenderas då dom saknar beröringsskydd eller ip-
klass(vid byte rekommenderas led-armaturer, av miljö och energi synpunkt).   

    

 

 

 

Kontroll utförd av: Oskar Karlsson  
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Verksamhetsfastigheter 
Projektnamn: 3a, K2 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Iordningsställandet av K2 behöver fortsätta för att området/flytten ska nå sin fulla 
potential. Vi ser behov av bl.a. skärmtak, ytterligare förvaringsmöjligheter samt ev. en truck 
för att kunna arbeta så effektivt som möjligt på en begränsad yta.  2019 års 
investeringsmedel kommer inte att vara tillräckliga för dessa satsningar.  
Utvecklingen vid K2 behöver ske tillsammans med verksamheterna vid Rådmannen, Djulö 
Lada och salthuset vid Åsporten.  

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Idag är det inte helt klarlagt vilka möjligheter som finns vid K2. Om vi inte satsar vidare 
kommer sannolikt behovet av ytterligare yta som kommunen behöver hyra öka. Om vi hyr 
ytterligare ytor får vi inte en sammanhängande yta och effektivitet kan minska.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer

Projektkostnader 
2020: 700 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4a, servicebil 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Anläggningsbilarna behöver bytas ut med jämna mellanrum. Inför 2020 är bedömningen 
att en av fem bilar behöver bytas ut.  

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om inte en bil per år byts ut kommer investeringsbehovet nästa år vara det dubbla. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4b, Småmaskiner 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Småmaskiner så som VIBRO-plattor/dränkpumpar/kapmaskiner används frekvent i 
verksamheten och behöver ersättas och eller bytas ut löpande. Viss utrustning behöver 
också ersättas pga. av stöld.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi får hyra utrustningen vilket är ekonomiskt- och verksamhetsmässigt ofördelaktigt.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4c, Lastmaskin 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Nuvarande lastmaskin behöver bytas ut. Lastmaskinen används året om och är från 2007. 
Förväntad livslängd är passerad. Nuvarande lastmaskin kan förväntas behöva ett stort 
underhålls- och reparationsjobb inom en snar framtid.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Nuvarande lastmaskin kommer att behöva ett stort och kostsamt underhålls- och 
reparationsjobb inom kort.  
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 

Projektkostnader 
2020: 1800 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn; 4d, Linjemålare 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Nuvarande linjemålare behöver bytas ut. Maskinen används för linjemålning och är från 
mitten av 1980-talet. Förväntad livslängd är passerad. Nuvarande maskin kan förväntas 
behöva ett stort underhålls- och reparationsjobb inom en snar framtid. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Nuvarande maskin kommer sannolikt att behöva ett stort och kostsamt underhålls- och 
reparationsjobb inom kort. Tack vare kreativa medarbetare har utrustningen ändå kunna 
reparerats och användas.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4e, Stubbfräs (traktormonterad) 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: medel 
 
Beskrivning 
Behov av en stubbfräs har funnits en längre tid. Idag köper kommunen tjänsten alternativt 
använder icke ändamålsenlig utrustning (asfaltsfräs). En ordentlig och egen stubbfräs 
skulle underlätta verksamheten.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi fortsätter att köpa tjänsten alt. använder felaktig utrustning. Detta innebär en mer 
omständlig och kostsam hantering.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4f, Stor vibroplatta 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: medel 

Beskrivning 
Verksamheten har behov av ytterligare en stor vibroplatta. Den större vibroplattan 
används till större anläggningsjobb (t.ex. Fabriksgatan).  

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi får hyra utrustnigen vid behov. En minskad flexibilitet till en större kostnad. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4g, Sorteringsskopa  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Nuvarande sorteringsskopa har använts mycket och behöver renoveras.   
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om renovering inte utför kommer vi inte kunna använda sorteringsskopan. Idag blandar vi 
jord med skopan, biokol, sorterar uppschaktat material m.m. Detta kommer inte kunna 
göras om renoveringen uteblir.   
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 40 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4h, Sopaggregat (traktordragen) 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Nuvarande traktordraget sopaggregat behöver bytas ut. Aggregatet används inte vintertid. 
Nuvarande sopaggregat kommer att behöva ett stort underhålls- och reparationsjobb 
inom kort.  

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Nuvarande sopaggregat kommer att behöva ett stort och kostsamt underhålls- och 
reparationsjobb inom kort.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Resandet med cykel och till fots ska öka

Projektkostnader 
2020: 600 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4i, Redskapsbärare Wille 655 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Nuvarande redskapsbärare behöver bytas ut. Maskinen används frekvent året om och är 
från 2011. Förväntad livslängd är passerad. Nuvarande maskin kan förväntas behöva ett 
stort underhålls- och reparationsjobb inom en snar framtid. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Nuvarande maskin kommer sannolikt att behöva ett stort och kostsamt underhålls- och 
reparationsjobb inom kort. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 2100 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4j, Sandspridare  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Nuvarande sandspridare behöver bytas ut. Sandspridaren används frekvent i samband 
med vinterväghållningen. Den nuvarande sandspridaren är från 1990-talet. Förväntad 
livslängd är passerad. Nuvarande sandspridare kan inte längre repareras och underhållas.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi riskerar att stå utan sandspridare när/om nuvarande (mkt gamla) sandspridare går 
sönder. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 120 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Projektnamn: 4k, Avstängningsmaterial  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Vid anläggningsarbeten behövs avstängningsmaterial så som skyltar, skyddsbarriärer och 
kravallstaket. Detta både för trafikanternas och medarbetarnas säkerhet. 
Avstängningsmaterial är att betrakta som förbrukningsmaterial och slits hårt i den tuffa 
miljön.  

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi får fortsätta att köpa material från drift- och underhållsbudgeten till de jobb som 
planeras. Detta får till konskevens att drift- och underhållsarbeten får stå tillbaka.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare (Arbetsmiljöfråga)

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4l, Gräsklippare 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av befintlig gräsklippare. Behov av att byta ut en gräsklippare. Ersätter redan 
gammal och sliten gräsklippare. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter. 
 
 

Projektkostnader 
2020: 450 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner   
Investeringsnamn:  4m Transportfordon 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av befintligt fordon. Behov av att byta ut transportfordon för 9 personer som 
används till att transportera medarbetare inom skog och natur till olika arbetsplatser. 
Planereringen var att byta ut det 2019. Byte till miljövänligare drivmedel. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter. 
 

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation   
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4n, Servicebil El 2 st  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
Beskrivning 
Utbyte av två befintliga elbilar för transport av material och personal till arbetsställe och 
skötselområden. Ersätter redan gamla och slitna fordon.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning. En bil är ur funktion och en är i mycket 
dåligt skick. 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter 
 
 

Projektkostnader 
2020: 800 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4o, Pickup 2 st 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av två befintliga Pick-uper för transport av material och personal till arbetsställe och 
skötselområden. Ersätter redan befintliga fordon. Behov av att byta ut två Pick-upper. 
Ersätter redan gamla och slitna fordon. Byte till fordon som är miljövänligt. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning.  
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter. 
 
 

Projektkostnader 
2020: 800 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4p, Skogskärra 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av befintlig skogskärra och kran.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vi har idag stora kostnader för reperationer. Ramen är spräckt. Ökade 
reperationskostnader. Värdeminskning 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Attraktiva boende- och livsmiljöer 
 

Projektkostnader 
2020: 300 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4q, Bilsläp 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av en befintlig bilsläpkärra för transport av material. Isolerat skåp för transport av 
växter och blommor vintertid. Nuvarande släpkärra har ett krav på specialkörkort som 
begränsar användandet. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning.  
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Attraktiva boende- och livsmiljöer 

 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4r, Skogstraktor 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av befintlig skogstraktor.  Utbyte enligt investeringsplan. Byte till miljövänligare 
drivmedel. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reperationskostnader. Värdeminskning 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter. 
 
 

Projektkostnader 
2020: 1 000 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 
 

 
 
 
 
 

148

148



Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4s, Traktor 
Investeringskategori: 4 (3) 
Prioritet: medel 

Beskrivning 
En medelstor traktor för användning främst på konstgräs men även för snöröjning på 
övriga ytor på och runtomkring Backavallen, vilket ger en minskning av externa kostnader. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Försvårar prioriteringsarbete mellan Backavallens konstgräs och konstgräset på Värmbols 
IP. Samarbetseffekter med STF ’s övriga avdelningar i snöröjningsarbete minskar. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare,

Projektkostnader 
2020: 450 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: - 5 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kt 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4t, Ismaskin, Ishallen 
Investeringskategori: 4  
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Ny miljövänlig ismaskin till ishallen och nya isbanan. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade driftskostnader för reparationer då nuvarande ismaskin är gammal (13 år) uppgår 
till ca 50 000kr/år, dessutom svårt att få tag på reservdelar. Maskinen skall också användas 
på den nya isbanan där kapaciteten måste vara större än en maskin vid matchtillfällen. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare

Projektkostnader 
2020: 1 800 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4u, Ismaskin, ishallen 
Investeringskategori: 4  
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Ny miljövänlig el-ismaskin till stora isbanan då dieseldriven maskin inte är aktuell. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vid nyetablering av stora isbanan under tak måste el-driven maskin finnas. De som finns 
idag är dieseldriven och fungerar inte i en inomhusmiljö.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare

Projektkostnader 
2020: 1 800 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4v, Skurmaskin, 
Backavallen Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Ergonomisk och miljövänlig maskin för att underlätta renhållning på läktare och andra ytor 
runt och inom stora isbanan 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Arbetsmiljön för lokalvårdare och vaktmästare påverkas i hög grad.  Ett sämre intryck 
gällande renhållning till föreningar och externa kunder. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Nedskräpning ska minska
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare,
• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4x, Elbil Backavallen 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Transportfordon för material mm på Backavallen. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Nuvarande elbil är inköpt begagnad (årsmodell 2001) och är uttjänt.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare,

Projektkostnader 
2020: 70 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fordon och maskiner 
Investeringsnamn: 4y, Matbil, fossilfri 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utbyte av uttjänt mattransportbil med stora reparationskostnader.  
 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade reparationskostnader. Negativ klimatpåverkan  
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Hållbar Miljö 
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
 

Projektkostnader 
2020: 600 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Dagvattenåtgärder 
Projektnamn: 5a, Lasstorpsdiket 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Diket behöver schaktas ut grunt. I diket finns förorenad jord som när den läggs upp vid 
kanten behöver ”urvattnas” innan transport till Vingåker. Innan arbetet påbörjas är det 
mycket svårt att avgöra tids- och resursåtgång.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om schaktningen inte genomförs kommer områden kopplade till diket att fortsätta 
översvämmas. Koloniområdet vid Lasstorp är särskilt utsatt.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar vattendrag 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 600 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Väginvesteringar 
Projektnamn: 6a, Upprustning grusbelagda GC-vägar 
Investeringskategori: 5 
Prioritet: medel 
 
Beskrivning 
De grusbelagda gång- och cykelvägarna har på vissa delar dålig bärighet och inväxt av 
rötter från närliggande träd. 
 
Urgrävning samt ny ytbeläggning är den åtgärd som behövs. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Dåliga ytor på gång och cykelvägarna innebär större risk för olyckor för de oskyddade 
trafikanterna. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 
• Resandet med cykel och till fots ska öka 

 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 200 000 kr 
2022: 200 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Väginvesteringar 
Projektnamn: 6b, Brobesiktningar och broåtgärder 
Investeringskategori: 5 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Åtgärder som är kopplade till besiktning av kommunens broar. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Avsaknad av kunskap om standarden på kommunägda broar. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 500 000 kr  
2021: 500 000 kr 
2022: 500 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Väginvesteringar 
Projektnamn: 6c, Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 
Investeringskategori: 5 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
För att få en säker och trygg trafikmiljö behövs upprustning alt. utbyte av ex. räcken, 
pollare, trafikskyltar, kantstenar mm 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Funktion och säkerhet blir lidande först och främst för oskyddade trafikanter. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 200 000 kr  
2022: 200 000 kr  
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Väginvesteringar 
Projektnamn: 6d, Beläggningsytor 
Investeringskategori: 5 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Asfaltering av kommunala ytor.  
 
Budgeten baseras på asfaltsutvärderingen som gjordes av WSP 2016 - 2017. Mot bakgrund 
av kraftigt ökade priser för asfalt behöver ytterligare medel skjutas till för att 
beläggningsplanen ska kunna efterlevas. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Gatorna blir sämre och driftskostnaden ökar. Dessutom växer underhållsskulden till en 
ohållbar nivå. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
 

Projektkostnader 
2020: 7 500 000 kr  
2021: 7 500 000 kr 
2022: 7 500 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7a, Stabilitetsbesiktning belysningsstolpar 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Ett omfattande säkerhetsprojekt som pågått sedan 2014. 
Projektet syftar till att söka upp och finna rostskadade belysningsstolpar och åtgärda dessa 
innan de blir en fara för medborgare och djur. 
Stabilitetsbesiktningen möjliggör dessutom planering av utbyten av stolpar som inte är av 
akut rostskadade. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Risk att sönderrostade stolpar inte upptäcks, vilket medför fara för allmänheten. Dessutom 
uppstår ett glapp i den planerade åtgärdsplanen. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 
Projektkostnader 
2020: 900 000 kr  
2021: 900 000 kr 
2022: 900 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7b, Dokumentation Elanläggningar 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 
 
Beskrivning 
Arbete med att bygga upp elanläggningars dokumentation.  Arbetet har fram till nu bestått 
i att skaffa grundkartverk genom att sätta ut kablar i mark och sedan mäta in detta nät och 
dokumentera det digitalt i ett kartverk. Mycket arbete kvarstår innan Elsäkerhetsverkets 
föreskrift uppfylls.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Begränsning i att reparera elanläggningar då de felar. Långa driftstopp och stor påverkan 
på verksamheterna i dessa anläggningar. Medför kostnader på alla plan. 
  
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Tryggare offentliga miljöer 
 

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 100 000 kr 
2022: 100 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0kr 
2021: 0kr 
2022: 0kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7c, Utredning elansvar 2020 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 

Beskrivning 
Projektet syftar till att skapa ordning och reda främst inom anläggningsinnehavare 
ansvaret med skriftliga och tydlig ansvarsfördelning på kommunägda elanläggningar. 
Delprojekt 2020 är en start på ett flerårigt arbete för att slutligen nå miniminivån inom 
ansvarsområdet.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om investeringen avslås fortsätter kommunen att inte nå lagstadgad miniminivå för hur 
ansvaret för anläggningsinnehavaransvaret ska hanteras. Samt utsätts medborgare för 
onödig fara i de offentliga elanläggningar som kommunen rår över då rutiner för 
besiktning och underhåll saknas. Fortsatt ökad brandrisk i kommunens  
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Tryggare offentliga miljöer 
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 
• Ökat medarbetarengagemang 
• Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt 

 
Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 150 000 kr 
2022: 50 000 kr 
Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr  
 
 

162

162



 
Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7d, Elsäkerhetskontroller Gatubelysning. 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: HÖG 
 
Beskrivning 
Elsäkring av gatubelysningsanläggningen i våra kransorter. 
Enligt föreskrifter ska elanläggningar uppfylla förskrivet elektriskt utlösningsvillkor för att 
vara en säker och trygg elanläggning. 
Detta är ett pilotprojekt för vidare arbete även i centrala Katrineholm när LED-
armatursbyten är klara. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om projektet inte beviljas medel betyder det att vi inte håller en elsäker 
gatubelysningsanläggning och utsätter medborgare för fara. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 20 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0kr 
2021: 0kr 
2022: 0kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7e, motionsspår  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Renovering av banunderlaget på Sköldinge motionsspår samt montera informationsskyltar 
vid varje motionsspår. 
Även röjning av skog längs Sköldinge motionsspår är nödvändig för att öka tillgängligheten 
och tryggheten. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Bristande tillgänglighet i spåret och betydligt otryggare spårområde. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer: genom föreslagna åtgärder. 
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 

 

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0kr 
2021: 0kr 
2022: 0kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7f, Byte styrenheter gatubelysning. 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: HÖG 
 
Beskrivning 
Uppgradering av ett bristfälligt nu styrsystemet för den kommunala gatubelysningen för att 
säkra den totala driften på gatubelysningen i kommunen.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Fallerande tänd- och släckcykler med mycket klagomål och en fördyring i 
energiförbrukning. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer: pålitlig gatubelysning främjar trygga miljöer och 

optimerar energianvändningen. 
 

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 50 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0kr 
2021: 0kr 
2022: 0kr 
 
 
 

165

165



 
Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7g, Trygghetshöjande belysning GC-väg 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Medborgare efterfrågar mindre kompletteringar av belysningsanläggningar på ännu 
obelysta gc-vägar/gångbanor mm.  
Detta projekt syftar till att möta upp medborgarnas önskningar och skapa en tryggare 
stadsmiljö. 
Specifika objekt är montering av belysning på gc-väg vid Älgstigen samt Idungatan. 
Vid ytterligare ett par platser har medborgare visat stort intresse att få kompletteringar av 
belysning. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Besvikna medborgare, fortsatt otrygga stråk i vår stadsbild. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 

 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 100 000 kr 
2022: 50 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 
 
 

166

166



 
Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 7h, Uppgradering elnät Djulö-fritidsområde 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
För att säkra driften på Djulö-fritidsområdes elnät som kommunen är 
anläggningsinnehavare till, behöver två kabelskåp bytas ut och en elbesiktning för området 
göras. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Osäker och farlig eldrift i området och i synnerhet vid Djulöcamping.  
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer 
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 
 

Projektkostnader 
2020: 300 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0kr 
2021: 0kr 
2022: 0kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 8 Friluftsbad  
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Säkerhetshöjande åtgärder för friluftsbaden. En badbrygga är i dåligt skick och behöver 
bytas ut. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökad säkerhetsrisk för badande gäster. Ökad kostnad för skötsel av bryggan. 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet. 
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 

 
 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 200 000 kr 
2022: 200 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 9 Parker och grönytor 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Behov av att förbättra kvalitén i parker och grönytor. Reinvestering av parkmaterial (soffor, 
bänkar, dammar, parkvägar och grönytor) 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Dåligt helhetsintyck för våra medborgare och gäster. Risk att minska Katrineholms 
varumärke som lustgård. 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Tryggare offentliga miljöer. 
• Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd. 

 
 

Projektkostnader 
2020: 500 000 kr  
2021: 500 000 kr 
2022: 500 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 10 Trädprojekt 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Behov av att förbättra säkerheten i park och gatumiljö. Riskbedöma och identifiera 
olämpliga så kallade riskträd. Byta ut träd som är i dålig kvalitet. (Almsjukan m.m.)   
Rekonstruera växtbäddar för träd i gatumiljö. Många träd står planterade i små och dåliga 
växtbäddar i gatu/ torgmiljö.  
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökad risk för skador på människor och egendom vid nedblåsta träd/grenar 
Ökad risk att träd dör. (Flera träd har nyligen blåst omkull på Fabriksgatan.) 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd. 
 
 

Projektkostnader 
2020: 300 000 kr  
2021: 300 000 kr 
2022: 300 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 11 Upprustning lekplatser och 
parkutrustning 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Säkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder av lekplatser utifrån brister som framkommit från 
lekplatsbesiktningar. Ny- och reinvesteringar i lekplatser. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökad risk för skador på barn. Vissa lekutrustningar kan komma att kasseras. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidsliv 
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 

 
 

Projektkostnader 
2020: 800 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 12 Växthuset, teknik och utveckling 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Installation av en värmefläkt i avdelning 6. (Övervintringsavdelning). Ny skugghall för 
sommarblommor. Ny skuggväv i avdelning 2, 3 och 4. Isolera väggar i avdelning 5. 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Byte av gammal värmefläkt: Risk att växter fryser. 
Skugghall: Ökad risk för skador av solen i samband med plantering av sommarblomsfaten. 
Skuggväv. Den befintliga väven är trasig/slut. Risk för ökade energikostnader, skadade 
växter. 
Isolera väggar: Sämre isoleringsförmåga och konstanta driftskostnader. 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd 
 
 

Projektkostnader 
2020: 400 000 kr  
2021: 400 000 kr 
2022: 400 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt:  13  Automatbevattning park 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Utökning av automatbevattning p g a årligt återkommande bevattningsförbud påkallat av 
Sörmlandsvatten AB. Minska kostnader för personalkostnader övertid m.m. för 
nattbevattning. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökade personalkostnader för bevattning på kvälls/nattid. Ökad risk för döda träd och 
planteringar. 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Attraktiva boende- och livsmiljöer 
 
 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Digitalisering 
Investeringsnamn: 14a, Installation av lås tennishallen 
Investeringskategori: 4  
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Installation av kodlås kopplat till bokningssystem. Systemet tillåter kund att boka närhelst 
på dygnet och personal behöver inte närvara för att låsa upp och larma av. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökad konkurrens med andra aktörer och kommuner. 
Högre arbetsbelastnings på lokalbokning och personal  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras 
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka 
• Tryggare offentliga miljöer. 
• Attraktiv arbetsgivare 

 

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Digitalisering 
Investeringsnamn: 14b, Utveckling av bokningssystem 
Investeringskategori: 4 (3) 
Prioritet: hög 
Beskrivning 
Utveckling av nuvarande bokningssystem med möjlighet till kortbetalning kopplat till 
låssystem. Enklare för kund att boka, betala och aktivera sig. Ger effektiviseringseffekt för 
lokalbokningen och personal. Efterfrågat av kund främst gällande tennishallen. 
Aktivitetsstödsmodulen möjliggör digitalt flöde för närvarorapportering ger möjlighet att få 
bättre kontroll och betala ut rätt bidrag. Föreningar kan styra och optimera sin verksamhet. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ökad konkurrens med andra aktörer och kommuner. Högre arbetsbelastning på 
lokalbokning.  Sämre kontroll av utbetalade bidrag. 
 
Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 

• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras 
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka 
• Tryggare offentliga miljöer 
• Attraktiv arbetsgivare 

 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr 
2021: 50 000 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 45 000 kr 
2021: 25 000kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Digitalisering 
Projektnamn: 14c, Utrustning, skärmar mm 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Vidareutveckling inne i simhallen med bla. skärm för visning av bokade banor. 
Skärmar vid fotbollsläktaren och i ishallen för visning av bokningar mm. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Otydlig förmedling av verksamhet på våra arenor och i våra lokaler för föreningar och 
externa kunder. Idag arbetar vi med White boards och pappersvarianter. 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare- ökat medarbetarengagemang 
• Kommunens tillgänglighet skall för innevånarna ska öka 
• Jämställda kultur-, fritids- och idrottsverksamheter 
• Tryggare offentliga miljöer 

 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 150 000 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 14e Digitalisering fordonshantering 

Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 
 
Beskrivning 
För att maximera nyttjandegraden av kommunens bilpark behövs ett datastöd som möjliggör 
delning av resurser mellan förvaltningar. 
 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårighet att dela resurser, samt fortsatt hög kostnad för privatbilsanvändning  
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Hållbar miljö 
 

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: -50000 kr 
2022: -50000 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Digitalisering 
Investeringsnamn:14f, Digital fastighetsförvaltning 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Inköp av digitalt system för att katalogisera alla relationshandlingar som tillhör STFs 
fastigheter och samla allt material på ett ställe.  
Samkörs med KFAB och KIAB. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Fortsätter att ha relationshandlingar på olika ställen, avtal i en pärm, protokoll från tillsyn i 
en annan pärm osv. Svårt att hitta och tar mycket tid. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Förbättrat företagsklimat – bättre underlag för entreprenörer
• Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Simhallen 
Investeringsnamn: 15a. Skydd och säkerhet äventyrsbad 
Investeringskategori: 4  
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Avgränsning mellan rutschbana och äventyrsdel 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Föreläggande 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras 
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka 
• Tryggare offentliga miljöer. 
• Attraktiv arbetsgivare 

 

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Simhallen 
Investeringsnamn: 15b, Utrustning till utomhusplats 
simhallen Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
För att tillmötesgå och locka både nuvarande och nya kunder till simhallen. Utifrån målet 
att hålla simhallen öppen under sommarhalvåret. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Sämre möjlighet att locka kunder till simhallen och därmed en trolig lägre intäkt. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer
• Ökat medarbetarengagemang

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Simhallen 
Investeringsnamn: 15c Aktivitetsbana i simhallen 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: medel 

Beskrivning 
Vi brukar hyra in en aktivitetsbana två gånger per år för 12 tkr/gång, som ligger i stora 
bassängen. Det brukar locka ungdomar och barnfamiljer till simhallen under sport- och 
höstlovet. Äger vi själva banan så kan vi dels använda den även under lågsäsong då vi ser 
en minskning av kunder till simhallen samt att vi kan hyra ut den till andra simhallar under 
den tiden vi inte använder den själva. Hyran ska motsvara det priset vi själva brukar hyra 
banor för, men samtidigt innefatta slitage och lagning. Här ser vi en möjlighet att vara en 
attraktiv och konkurrenskraftig simhall. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Eftersom att det kostar en del att hyra in banan så har vi bara hyrt den två gånger per år 
trots att vi vet att det finns ett stort intresse för denna och vi hade velat hyra in den oftare.  
I och med sparkraven så vill vi snarare lägga fokus på att dra in mer intäkter och kunder, än 
att spara in på alldeles för mycket saker som drabbar våra kunder och personal. 
Sportcentrum har en stor potential att kunna locka kunder till simhallen in samband med 
alla cuper som äger rum på Backavallen och Sporthallen, inte minst under de stora 
cuperna så som handbolls- och innebandycuperna under april månad samt Katrineholms 
fotbollscup i augusti månad samt under sommarlovet. Det finns alltså fler tillfällen vi skulle 
kunna använda banan förutom på just sport- och höstlovet, som vi gjort tidigare.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Mer fysisk aktivitet för barn och ungdomar 
Fler ska delta aktivt i kultur- idrotts- och fritidslivet 
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 
Ökat medarbetarengagemang. 
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Projektkostnader 
2020: 145 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: -24 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 16a, Ny sarg och plexiglas 
ishall Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Ishockeyförbundet har nya regler gällande sarg och ”glas” runt isbanan.  
Nuvarande sarg och framför allt ”glas” runt banan håller inte de måtten för säkerhet som 
förbundet föreskriver. Backa konståkning har ambitionen att bli en elitförening inom två år 
och för att tillgodese de kraven som deras förbund ställer för detta måste byte ske. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Håller kommunen inte måtten för träning- och tävlingsverksamhet kan inte föreningarna 
utvecklas. Vi kan heller inte tillgodo se de krav som externa kunder ställer och kan komma 
att förlora goda intäktsmöjligheter samt det goda namn som vi har för just läger och 
arrangemang. Säkerheten för verksamheten kan ifrågasättas. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Attraktiv och aktiv fritid, barn och unga ska prioriteras.
• Kommunens tillgänglighet för innevånare ska öka.
• Jämställda kultur, idrotts-, och fritidsverksamheter.

Projektkostnader 
2020: 1 000 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 16b, Sportutrustning 
Investeringskategori: 4  
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Investeringar i sportutrustning i sporthallar och på Backavallen 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Målet att tillgodose föreningar med grundutrustning för verksamhet enligt de egna 
förbundens regler minskar.  
Säkerhet för våra kunder minskar och möjlighet till att utnyttja stora ytor till fler 
verksamheter samtidigt minimeras. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Kultur, idrott, och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Kommunens tillgänglighet för invånarna skall öka
• Tryggare offentliga miljöer
• Attraktiv arbetsgivare

Projektkostnader 
2020: 700 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Fastigheter 
Investeringsnamn: 17a Nytt toppskikt friidrottsbana 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 

Beskrivning 
Hela tartanbanan för löpning på friidrottsbanan behöver bytas då skador har uppkommit 
på flertalet ställen. Vattengravs gropen behöver tillsyn och säkerhetsuppdatering. 
Banan lades om för 35 år sedan och är i stort behov av att bytas. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Skador i nuvarande bana är en säkerhetsrisk för utövare. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer.
• Attraktiv arbetsgivare,
• Kultur, idrott och fritid för barn ska prioriteras.
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrott- och fritidslivet.

Projektkostnader 
2020: 700 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 18 Brandskyddsarbete utförande och 
mjukvara 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778. Viktigast lagen om brandskydd. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Vitesföreläggande. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Tryggare offentliga miljöer 

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr 
2021: 100 000 kr 
2022: 100 000 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 90 000 kr (3 000 kr x 30 fastigheter, en gång/år, revision av konsult) 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 19, Bågskyttecontainer 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
Bågskyttarnas verksamhet flyttas från Stalls backe till Krämbolsskogen. Hyra av container 
för förvaring av material. Containern ska köpas ut då verksamheten är igång. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Hyra blir dyrare kostnad i längden än att äga. Ca 20 000 kr i årshyra. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter
• Nedskräpningen ska minska

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 20 Dammängen motocross 
avloppsanläggning 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Föreläggande som måste åtgärdas 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Om det inte åtgärdas får avloppet på anläggningen inte användas. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter
• Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 21 Dammängen skytte, byggnader 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Bullerdämpning vid två skjutbanor. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Banorna får inte användas. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Djulö 
Investeringsnamn: 23a Djulö camping värmepump 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Gamla värmepumpar, som inte fungerar som de ska och därför drar mycket energi, 
behöver bytas ut. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Fortsatt höga energikostnader för kommunen och för campingens arrendator. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Förbättrat företagsklimat
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: -30 000 kr 
2021:  0 kr  
2022:  0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Djulö 
Investeringsnamn: 23b Djulö camping, stugor, staket, övriga 
byggnader 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
För att behålla helhetsintrycket på Djulö camping och vara attraktiva ur turismsynpunkt. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Mindre turism på Djulö camping. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Förbättrat företagsklimat 
Växande och breddat näringsliv 

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr 
2021: 100 000 kr 
2022: 100 000 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Djulö 
Investeringsnamn: 23c Djulö camping, strandcafé, ventilation 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
För att kunna bedriva försäljning i strandcaféet måste OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) kunna uppfyllas. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Försäljningen vid strandcaféet får stänga. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler arbetstillfällen
• Förbättrat företagsklimat
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Projektkostnader 
2020: 150 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Djulö 
Investeringsnamn: 23d Djulö växthus, dubbeldörr 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
Dörrarna mellan den varma och den kalla delen i Djulö växthus behöver bytas ut för bättre 
klimat under den kallare delen av året. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Fortsatt höga energikostnader. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Projektkostnader 
2020: 50 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: -8 000 kr 
2021:  0 kr 
2022:  0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Djulö 
Investeringsnamn: 23e Kanotstadion, Djulö 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Utbyte av skadad brygga. 
Porten till kanotgaraget är inte säker ur försäkringssynpunkt.  
Installation av två luftvärmepumpar till omklädningsrummen. 
Husen behöver målas utvändigt. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Folk kan skada sig på bryggan.  
Fortsatt höga elkostnader. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Tryggare offentliga miljöer 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 
Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: -15 000 kr 
2021:   0 kr 
2022:   0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 24, Jordvallstorp 
renovering Investeringskategori: 1 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
Renovering av kulturminne. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Byggnaden måste rivas. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Tryggare offentliga miljöer 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr  
2021: 400 000 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 25, Krämbolsstugan 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Taket läcker, måste bytas snarast. Förbättra standarden på stugan för att kunna hyra ut 
den. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Går inte att hyra ut i dagsläget. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 26, Oxhuset Björkvik 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Låg 

Beskrivning 
Taket läcker, ska läggas nytt på gammalt vis, för att bibehålla kulturminne. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Byggnaden raseras över tid. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 27, Sköldinge idrottsplats 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
Fasaden på klubbhuset vid Sköldinge idrottsplats är rötskadad och behöver bytas ut. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Blir fortsatt mögelpåväxt. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 28, Stalls backe duschar 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Duscharna i omklädningsrummen vid Stalls backe har länge varit svåra att reglera värmen 
på. Omväxlande varmt och kallt. Risken att bränna sig har varit överhängande. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Finns stor risk att någon bränner sig riktigt illa. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 75 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 29, Strångsjö idrottsplats 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Belysningen i samlingssalen är utdömd vid brandinspektion.  
Parkettgolvet i samlingssalen är utslitet och behöver bytas mot en plastmatta.  
Halva fotbollsplanen är förstörd av vildsvin och behöver renoveras.  
Vattenpumpen med sjövatten för bevattning av fotbollsplanen har gått sönder och behöver 
bytas. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Belysningen kan orsaka brand. För övriga punkter innebär det ett augiasstall att inte 
underhålla anläggningen. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 250 000 kr  
2021: 50 000 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

200

200



Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 30, Tillgänglighetsanpassning 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Tillgänglighetsanpassningar så som rullstolsramper och dörröppnare saknas på några 
kommunägda anläggningar. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
STF uppfyller inte kravet på tillgänglighet.  

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande,

förtroende och trygghet
• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg
• Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioritera
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter
• Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr 
2021: 100 000 kr 
2022: 100 000 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 31, Trygghetsbelysning fastigheter 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
För att öka tryggheten kring kommunens fastigheter behövs belysning installeras på 
många anläggningar. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
En otrygg miljö för kommunens medborgare. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Tryggare offentliga miljöer 
Ökad trygghet i skolan 
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 

Projektkostnader 
2020: 100 000 kr 
2021: 100 000 kr 
2022: 100 000 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 7 500 kr 
2021: 7 500 kr 
2022: 7 500 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 32, Tennishallen fasadmålning 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 

Beskrivning 
Tennishallen har genomgått en omfattande renovering inomhus. Nu behöver den även 
utvändig målning av fasaden. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Ger ett dåligt intryck. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Tryggare offentliga miljöer
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Projektkostnader 
2020: 480 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022:0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33a, Dufvegårdens kök 
Investeringskategori: 1 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Packmaskin matlådor, porslin, restaurangutensilier, kylbänkar, matvagnar till 
avdelningarna. 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö
• Trygg Vård & Omsorg

Projektkostnader 
2020: 950 000kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33b, Duveholmsgymnasiets kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Värmeskåp i Matsalen för geiderställningar 
Ny Diskbana 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 160 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33c, Forssjö kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Ugn 
Diskmaskin 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 120 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33d, Guldregnet 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Värmevagnar till nya Förskolor 
Köttkvarn 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 120 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33e, Almgårdens kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Ny grovdiskmaskin 
2 Restaurangkylar 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation
• Hållbar miljö
• Trygg Vård & Omsorg

Projektkostnader 
2020: 220 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

208

208



Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Investeringsprojekt: 33f, Igelkotten/Lövåsen 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Ugn 15 bleck  
Kylmonter  
Stekbord Lövåsen 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation
• Hållbar miljö
• Trygg Vård & Omsorg

Projektkostnader 
2020: 215 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33g, Nyhems Kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Granuldiskmaskin 
Blandningsmaskin 
Nedkylningsskåp 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 280 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33h, Nävertorps kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
Nya värmevagnar nya förskolor 
Ny granuldiskmaskin 
Höj- och sänkbar bänk  
8 Blecks ugn 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 330 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33i, Sandbäckens kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 
 
Beskrivning 
Ugn 8 bleck  
Stekbord 
Restaurangfrysar 
Nedkylningsskåp 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation 
• Hållbar miljö 

 
 

Projektkostnader 
2020: 176 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Storköksutrustning 
Projektnamn: 33j, Valla kök 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 
 
Beskrivning 
Restaurangkyl 
Matvagnar till Häringe 
Ugn 8 blecks 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Svårt eller omöjligt att bedriva verksamhet 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
• Hållbar miljö 

 
 

Projektkostnader 
2020: 165 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 
 

 
 
 
 
 

213

213



 
Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Måltidsmiljö 
Projektnamn: 34a, Duveholmsgymnasiets matsal 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Nya Möbler 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Måltidsmiljön i våra restauranger. Fortfarande eftersatt på vissa objekt. 
En bra miljö i våra restauranger bidrar till attraktion och livskvalitet.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
• Hållbar miljö 
• Trygg Vård & Omsorg 

 

Projektkostnader 
2020: 300 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Måltidsmiljö 
Projektnamn: 34b, Igelkotten nya utemöbler 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Nya utemöbler 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Måltidsmiljön i våra restauranger. Fortfarande eftersatt på vissa objekt. 
En bra miljö i våra restauranger bidrar till attraktion och Livskvalitet.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation 
• Hållbar miljö 
• Trygg Vård & Omsorg 

 

 
Projektkostnader 
2020: 200 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Måltidsmiljö 
Investeringskategori: 4 
Projektnamn: 34c, Nyhem matsal 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Nya möbler 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Måltidsmiljö i våra restauranger är fortfarande eftersatt på vissa objekt. 
En bra miljö i våra restauranger bidrar till attraktion och livskvalitet.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
• Hållbar miljö 

 
 

Projektkostnader 
2020:  300 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Måltidsmiljö 
Projektnamn: 34d, Sandbäcken 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Nya utemöbler 
Uteplats 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Måltidsmiljön i våra restauranger är fortfarande eftersatt på vissa objekt. 
En bra miljö i våra restauranger bidrar till attraktion och livskvalitet.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare &effektiv organisation 
• Hållbar miljö 

 
 

Projektkostnader 
2020: 200 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: Måltidsmiljö 
Projektnamn: 34e, Valla matsal 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Nya Serveringsdiskar 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Måltidsmiljön i våra restauranger är fortfarande eftersatt på vissa objekt. 
En bra miljö i våra restauranger bidrar till attraktion och livskvalitet.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
• Hållbar miljö 

 
 

Projektkostnader 
2020:  50 000 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 35, Packbord höj- och sänkbara 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: hög 
 
Beskrivning 
Omlastningen kommer utökas med mera packning i kylrummet. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Arbetsmiljöproblem som kan leda till sjukskrivning samt svårt att bedriva verksamheten.  
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Hållbar Miljö 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

 
 

Projektkostnader 
2020: 50 000kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 36 Städvagnar till förskolan  
Investeringskategori: 4 
Prioritet: HÖG 
 
Beskrivning 
Städvagnar till den städverksamheten som Mat & Måltider driver. 
 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Arbetsmiljöproblem som kan leda till ökad sjukfrånvaro.  
 
 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
 

Projektkostnader 
2020:  100 000 kr  
2021:  100 000 kr 
2022:  100 000 kr 
 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Service- och tekniknämnden 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: 37, Städmaskiner
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Hög 

Beskrivning 
För att säkerställa konkurrens och kvalité tillhandahåller STN de lokalvårdsmaskiner som 
skall användas i lokalvårdsentrepenaden. Investeringen avser utbyte av uttjänta maskiner 
under 2020. 

Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Lokalvårdsavtalet anger kommunens åtagande i utbyte av maskiner. 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Hållbar miljö

Projektkostnader 
2020: 300 000 kr  
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

Driftskonsekvenser 
2020: 0 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 

221

221



 
Service- och tekniknämnden 

 
 

Investeringsspecifikation 
Investeringsprojekt: El och belysning 
Projektnamn: 38 Stadsparken el 
Investeringskategori: 4 
Prioritet: Medel 
 
Beskrivning 
Vid större arrangemang i Stadsparken finns det behov av möjlighet till elförsörjning på fler 
ställen än från scenen. Idag måste man dra långa kablar över gräsmattor, planteringar och 
restaurangens uteservering.. 
 
Konsekvenser om investeringsprojektet avslås eller senareläggs 
Fortsatt kabeldragning över gräsmattor, planteringar och restaurangens uteservering. 
 

Projektet bidrar till måluppfyllelse för följande resultatmål 
• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras 
• Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. 

 
 
 

Projektkostnader 
2020: 175 000 kr  
2021:  
2022:  
 

Driftskonsekvenser 
2020: 3 kr 
2021: 0 kr 
2022: 0 kr 
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Utkast på;Hyror och avgifter, svart text priset kvarstår, röd text nytt förslag, gul text nya objekt

Duveholmshallen

 Sporthallar

Avgifter (kr/tim/lokal)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE 60/65 125/135 125/135 300/330 330/360 600/660

Träningslokaler 60/65 125/135 100/110 200/220 220/240 330/360

Omklädningsrum, utan hall 60/65 125/135 60/65 60/65 65/70 65/70

Teorisal 60/65 60/65 60/65 60/65 65/70 65/70

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500

Gymnastik- och tennishall

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Gymnastikhallen 60/65 125/135 125/135 300/330 330/360 700/770

Tennisbana inne/ute 60/65 125/135 125/135 125/135 125/135 125/135

Tennisbana inne/ute säsong 60/65 90/100 90/100 90/100 90/100 90/100

Simhallen

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Se o
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Per bana 20/25 40/45 75/80 100/110 120/130 220/240

Undervisningsbassäng 65/70 125/135 440/480

Hyra av hela simhallen 2200/2400

Hoppbassäng 60/65 120/130 120/130 300/330 330/360 440/480

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500

Entré simhallen

Avgifter  kr Barn 0-7år
Ungdom     8-17 

år Vuxen

u e
med max 

3 barn Lägerpris Familj

Per person 15/20 40/50 60/75 120 40

Rabattkort 10 bad 100/150 300/400 450/600

Halvårskort 200/250 500/600 800/1000

Årskort 300/350 900/1000 1300/1500

Familjekort 6 månader

Två vuxna med max tre barn 1800/2000

max två extra barn/ungdom 100/150 100/150

Familjekort 1 år

Två vuxna med max tre barn 2900/3100

max två extra barn/ungdom 200/250 200/250

Hyror och avgifter 2020

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan
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Vuxensimskola / kurs á 10 gånger 1000/1150

Simskola / kurs á 14 gånger 560/700 560/700

Sporthallar

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

 Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior 
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

(Storlek Handbollsplan) 60/65 125/135 125/135 200/220 220/240 300/330

Gymnastikhallar

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

 Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Se o  
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Gymnastikhall 60/65 120/135 100/110 180/200 220/240 250/275

Mindre lokaler

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior 
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Enskilda Lokaler 60/65 90/100 100/110

Badminton/bana strötid 60/65 90/100 100/110

Backavallen- 

 Isbanor

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior 
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Ishallen 60/65 125/135 400/440 700/770 760/835 1300/1400

Teorisal (ej i samband med istid) 60/65 60/65 60/65 60/65 65/70 65/70

Bandyplan 60/65 125/135 400/440 700/770 760/835 1300/1400

Uterink 60/65 125/135 270/300 400/440 440/480 700/770

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500

Gräsplaner/idrottsplatser

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Se o  
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

A-plan 60/65 125/135 400/440 700/770 760/835 1300/1400

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor 60/65 125/135 400/300 700/770 760/835 1050/1150

Övriga gräsplaner 60/65 125/135 270/300 400/440 440/480 700/770

Konstgräs 60/65 125/135 400/440 700/770 760/835 1300/1400

Konstgräs halvplan 60/65 200/220

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500 480/500

Djulö Idrottsplats

Avgifter (kr/tim)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Senior 
tävling/a

rr
Förbund o 

läger Övriga

Rugbyplan 65 135 200 330 480 770

Kansli och förrådshyra

Avgift/år  m²

Kansli 660/750

Förråd 150/200

Lokala föreningar 

Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 

Lokala föreningar 
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Hyror exkl moms

Avgifter per dag per säsong

per 
vardag    
(8-16)

per kväll 
och 

helgdag

Transport 
utanför 
centum Övriga

Båtplats vid öppen brygga 580/620

Båtplats vid låst brygga 760/800

Vinterförvaring 800

Scensläp 3500 5000 580kr/h Offert

Stadsparken scen Gratis

Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1600/1760

Bord (styckpris) 40

Stolar (styckpris) 8

Garderobsektion inkl galgar 80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)

Avgifter Dygn

Kupolen (endast helger) 3000

Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan              Stora arrangemang (max 3000pers)

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500

Lokal landsbygd (festlig karaktär)

Avgifter Dygn Per timme

Valla Medborgarhus 900/1000

Lyan 725/800 100/110

Glindran 500

Glindran lilla salen 200

Matsalar 

Avgifter (kr/tim) Ungdom Senior Övriga

Centralt 60/65 125/135

Landsbygd 60/65 125/135 200/220

Skolsalar

Avgifter Kr/timma Dygn

Slöjdsal textil/trä 80/90

Hemkunskap 80/90

Övernattning /sal  880                   Brandmyndighetens regler gäller

Skolsal dagtid 50/65

Hörsal/Aula

Avgifter (kr/tim) Lokal förening Övriga
Ljud och 

Ljus

Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100/110 125/135

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 300/330 300/330 500/tillfälle

Tallås Aulan (578 pers) 300/330 400/440 500/tim

Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling) 435/475/tillfälle 480/520/tillfälle

Tallås Aulan - Loger 70/75tillfälle 75/80tillfälle

Servicekostnad tekniker/vaktmästare 480/500 480/500

Övrigt

Avgifter (kr/tim) Lokal förening Övriga

Icke avbokad träningstid 500 500

Lokala föreningar 

Lokala föreningar

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan

       Ev.avgift för larm tillkommer

      Ev.avgift för larm tillkommer

     Ev.avgift för larm tillkommer
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Vaktmästar tjänst med maskin* +moms 720 offert *snöröjning, gräsklippning, gödning osv.

Vaktm (utöver ord.) +moms 480/500 480/500

Avgifter (kr/st)

Kopiering, svartvit 1,5 1,5

Kopiering, färg 3 3

Lotteritillstånd 300

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
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Avancerad sökning Utskrivet: 2019-08-22 11:35
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN/2019:3 Beslut om flyttning samt 

skrotning av fordon
2018-12-12 STN Fordon/2019:29/STN Fordon/2019:28/STN Fordon/2019:27/STN Fordon/2019:26/STN 

Fordon/2019:25/STN Fordon/2019:24/STN Fordon/2019:23/STN Fordon/2019:22/STN Fordon/2019:21/STN 
Fordon/2019:20

STN/2019:49 Förordnande av 
förvaltningschef 
samlingsakt 2019

2019-06-10 STN Del/2019:5

STN/2019:4 Grävtillstånd 2018-12-12 STN Gräv/2019:90/STN Gräv/2019:89/STN Gräv/2019:88/STN Gräv/2019:87/STN Gräv/2019:86/STN 
Gräv/2019:85/STN Gräv/2019:84/STN Gräv/2019:83/STN Gräv/2019:82/STN Gräv/2019:81/STN 
Gräv/2019:80/STN Gräv/2019:79/STN Gräv/2019:78/STN Gräv/2019:77/STN Gräv/2019:76/STN 
Gräv/2019:75/STN Gräv/2019:74/STN Gräv/2019:73/STN Gräv/2019:72/STN Gräv/2019:71/STN 
Gräv/2019:70/STN Gräv/2019:69/STN Gräv/2019:68/STN Gräv/2019:67/STN Gräv/2019:66

STN/2019:5 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade - 
Samlingsakt 2019

2019-01-02 STN PRH/2019:37/STN PRH/2019:36/STN PRH/2019:35/STN PRH/2019:34/STN PRH/2019:33/STN 
PRH/2019:32/STN PRH/2019:31/STN PRH/2019:30/STN PRH/2019:29/STN PRH/2019:28

STN/2019:1 Upplåtelse av offentlig 
plats

2018-12-12 STN Mark/2019:81/STN Mark/2019:80/STN Mark/2019:79/STN Mark/2019:78/STN Mark/2019:77/STN 
Mark/2019:76/STN Mark/2019:75/STN Mark/2019:74/STN Mark/2019:73/STN Mark/2019:72
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-22   - 

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Service- och tekniknämnden

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

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2019-06-13 – 2019-08-21. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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