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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:27 - 001 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépris 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens 
verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. Ett pris där 
alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för 
det aktuella nomineringsåret. 2017 års fokusområde var arbetsmiljö och hälsa.

I enlighet med riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser skulle 
nomineringarna vara inskickade senast den 15 december. Flera nomineringar har 
inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har därefter gått inom samtliga inkomna 
nomineringar och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden.

Det allmänna idépriset

1. Berkan Köylü, förste kock på Sandbäcksskolan, nomineras för sitt förslag till
en utbildning i bra mat för barn med diabetes riktad mot kockar

Idén i korthet
Berkan förde fram att det fanns behov av utbildning angående mat och diabetes. Detta 
för att det går två barn med diabetes på Sandbäcksskolan och att arbetslaget ville lära 
sig mer om sjukdomen för att kunna möta barnens behov på bästa sätt. Önskemål fanns 
även att gå igenom hur akuta situationer hanteras samt vilken kost och vilka produkter 
som passar barnen med diabetes.

Resultat
All kökspersonal i kommunen bjöds in till en föreläsning på Jakobsdal. Ett 20-tal 
kockar deltog inklusive Berkan och arbetslaget på Sandbäcksskolans kök. De fick lära 
sig om vad diabetes är, hur höga och låga blodsocker ter sig och vad man gör åt dem, 
näringslära och kostråd, kolhydraträkning, diabetes i skolan samt hur man som kock 
kan hjälpa till. 

Då vi har barn med diabetes som äter i våra kommunala restauranger så är det viktigt 
att kökspersonalen har kunskap om vilken mat som är bäst för dessa barn. Berkans idé 
om en diabetesutbildning har lett till en högre kvalité, säkrare matleverans och tryggare 
medarbetare.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:27 - 001 
Stab 

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

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

2. Annelie Andersson, Enhet Park, nomineras för sitt förslag till förbättrade
arbetsförhållanden vid tömning av latriner på våra badplatser

Idén i korthet
Förut kröp man på alla fyra bakom toaletten vid tömning och drog fram latrintunnan 
med risk för att få latrinen över sig eller det skvimpar ut.
Annelies idé var att istället lyfta av sittbänken inne på toaletten och placerar locket på 
tunnan och därefter lyfta tunnan rakt upp. Annelie hade även idén att ställa 
latrintunnan i en plastlåda som är lätt att städa ur när någon besökare har missat 
tunnan.

Resultat
Bättre arbetsställning samt att risken att få latrinen över sig är minimal. Även 
städningen underlättas. Sammantaget gör idén att det blir en trevligare arbetsmiljö för 
den anställde samt en fräschare toalett för besökaren.

Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde) 

1. Arbetslaget på Backavallen, Enhet Sportcentrum, nomineras för sitt förslag
till minskad stress vi spolning av Fastighetsbyrån Arenas is.

Idén i korthet 
Att införa längre spoltider mellan träningar och matcher på Backavallen var en idé som 
kom upp i 2017 års verksamhetsplanering efter diskussioner i arbetsgruppen på 
Backavallen. De korta spoltiderna mellan ispassen medförde en hög stressbelastning på 
vaktmästarna men även en sämre iskvalité för de aktiva.

Resultat
Inledningsvis var de längre spoltiderna ifrågasatta av kunder men har därefter visat 
förståelse för personalens arbetssituation. Vaktmästarna upplever ett mindre 
stresspåslag, en bättre arbetsmiljö och har på köpet fått bättre förutsättningar att 
leverera ett bra resultat när de genomför isvården.

2. Kökschef Eva Persson nomineras för sitt förslag till att sätta hälsan i fokus för
samtliga som arbetar i hennes kök oavsett anställningsform.

Idén i korthet 
Eva Persson har under 2017, i sin verksamhetsplanering, jobbat med friskvård och den 
egna hälsan. Hennes idé var att alla skulle vara med på hälsosatsningen för att bygga 
gemenskap samt att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de 
praktikanter som finns i verksamheten.

Resultat
Eva har fått med samtliga medarbetare vid alla hälsoaktiviter.  För att göra det möjligt 
har Eva planerat in aktiviteter både då skolorna haft ledigt men även efter arbetstid. Ett 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:27 - 001 
Stab 

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

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

exempel på genomförd hälsoaktivitet är att verksamheten har genomfört en sträcka på 
Sörmlandsleden, en dag där man även jobbade med verksamhetsplanering. Evas 
arbetsmodell är en föregångare och gott exempel för andra enheter.

Ärendets handlingar
 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

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

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:27 - 001 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépriser - Tema 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämndes beslutar att anta samarbete mellan enheter som 
fokusområde för 2018 års idépriser.

Sammanfattning av ärendet
I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att fokusområde för 
kommande år ska beslutas vid årets första nämndsammanträde.

Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2018 års fokusområde blir samarbete 
mellan enheter. Under 2018 kommer service- och teknikförvaltningen att flytta till nya 
lokaler. Flytten ska bidra till att service- och teknikförvaltningen når målbilden: En 
effektiv, ansvarsfull och innovativ tjänste- och serviceleverantör.

Flytten innebär att förvaltningens olika verksamheter och medarbetare nu kommer att 
samlas under ett tak. Detta är positivt men innebär också utmaningar. Genom att lyfta 
fram samarbete mellan enheter som 2018 års fokusområde är bedömningen att 
idépriset kan bidra positivt i flytten.

Pristagare kommer att utses i enlighet med de riktlinjer som beslutades i riktlinjerna.

Ärendets handlingar
 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten
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1 (2)
Datum

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
STAB

2017-02-01

Vår handläggare

Petra Hedberg

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340

64180   Katrineholm
www.katrineholm.se E-post: petra.hedberg@katrineholm.se

Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och 
teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var.

Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som 
pekats ut för det aktuella nomineringsåret.

Vilka kan få priset?
Både enskild anställd eller ett arbetslag kan få priset. Priset ska dock användas till 
hela arbetslaget.

Nominering
Nominering skickas skriftligen in till ideprisstf@katrineholm.se och märks med 
”Service- och tekniknämndens idépris” för det allmänna idépriset och ”Service- och 
tekniknämndens idépris [fokusområde]” för priset med ett specifikt område.
Senast den 15 december ska nomineringarna vara inskickade.

Skrivelsen ska innehålla en beskrivning av idén, vilket problem/behov den löste, hur 
den genomfördes, på vilket sätt den har bidragit till en förbättring och för vilka.
Om det är en mätbar (exempelvis tid, pengar, sjukfrånvaro) förbättring så ska även en 
utvärdering bifogas.

Alla som känner till en bra idé som är genomförbar kan skicka in en nominering.

Kriterium
För det generella idépriset: genomförbara idéer som lett/leder till en förenkling av 
arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse 
för våra kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.

För det områdesspecifika priset: genomförbara idéer som lett/leder till en förbättring 
inom det för året valda fokusområdet.

Beslutsforum
Ledningsgruppen tar emot och går igenom alla nomineringar, samt väljer ut vilka 
idéer som går vidare och presenteras för service- och tekniknämnden.
De nominerade meddelas.
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2 (2)

Datum

2018-02-08 Error! Reference 
source not found.

y45wamby.sbw.docx

Tidsperiod
Vinnarna utses på service- och tekniknämndens första sammanträde för året. Då 
bestäms också fokusområde för det kommande året.
Priset delas ut årligen i samband med service- och tekniknämndens andra 
sammanträde för året.

Priset
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt idéarbete och lyfta fram 
pristagaren/pristagarna som ett gott exempel och en inspirationskälla för den övriga 
förvaltningen.

Användning av prissumman
Vinsten får användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den 
vinnande idén genomfördes.

Till exempel:
 Föreläsning
 Studiebesök
 Teambuildingaktivitet
 Böcker
 Andra aktiviteter

Vinnarna ska meddela ledningsgruppen vilka aktiviteter de planerar att göra för 
vinsten innan pengarna betalas ut.

Återkoppling
Arbetslaget bjuds in till ett av service- och tekniknämndens möten och får berätta hur 
priset används eller ska användas och på vilket sätt det har hjälp till att vidareutveckla 
arbetslagets förbättringsarbete.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:24 - 041 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för

service- och tekniknämnden.
2. Service- och tekniknämnden begär att 24 693 tkr av investeringsbudgeten

ombudgeteras till år 2018.
3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med 
bokslut för verksamhetsåret 2017. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott 
på totalt 1002 tkr.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning STN 2017 inkl. bilagor.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

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

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:25 - 009 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden 

Internkontrollredovisning 2017, service- och 
tekniknämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd 
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna 
kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med att 
årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till 
kommunstyrelsen.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet 
enligt rådande interkontrollplan.

Ärendets handlingar
 Service- och teknikförvaltningen – Interkontrollrapport 2017

Pierre Jansson 
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Internkontroll 2017 (kontroller utförda inom Service- och teknikförvaltningen)
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Arbetsmiljö, 
jämställdhet och 
rehabilitering

Aktuella 
handlingsplaner 
finns och efterlevs

Avdelningschef Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Handlingsplaner finns och efterlevs. Medvetenheten om frågorna är 
hög och utvecklings-/förbättringsarbeten pågår ständigt.

Skyddsronder Att skyddsronder 
genomförs i 
enlighet med 
arbetsmiljölagen

Avdelningschef Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Skyddsronder har genomförts i enlighet med arbetsmiljölagen 
löpande på de flesta enheter. Bristen på skyddsombud är en försvårande 
omständighet.

Brandskyddsarbete Att systematiskt 
brandskyddsarbete 
utförs i fastigheter

Utsedd personal Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Brandskyddsarbete utförs inom förvaltningens olika fastigheter. I 
vissa fall i samarbete med fastighetsägare eller andra sakkunniga.

Kontanthantering Kontantkassor – att 
rutiner för 
kassahantering 
följs

Assistent/Ekonom Datum för kontroll:171231
Resultat: Respektive kassaansvarig har i samband med årsbokslut intygat att 
beloppet i växelkassan stämmer.
Kontrollräkning av samtliga växelkassor har ej genomförts under året.

Investeringar Att riktlinjerna för 
investeringar följs

Förvaltningsekonom Datum för kontroll:171231
Resultat: Följande projekt kontrollerades:  
63149, 63125, 63158, 63151, 63167 63034.
Inga stora avvikelser observerades.

Avtalstrohet Säkerställa att avtal 
följs

Assistent Datum för kontroll: 170130, 
170228, 170330, 170430, 170530, 170630, 170825, 170930, 171030, 171130, 
171222
Resultat: Av samtliga stickprovskontroller under året (55st) hade 95 procent 
skett enligt gällande avtal.

Kundfakturering Att kundfaktura 
skickas så snart 

Assistent Datum för kontroll: 170130, 
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Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar
som möjligt efter 
utförd tjänst. 
Kontroll sker av 
ströfakturering.

170228, 170330, 170428, 170828, 170928, 171028, 171130, 171219
Resultat: Av samtliga stickprovskontroller under året (45st) var knappt 87 
procent skickade inom en månad.

Verifikationer Att godkänt 
bokföringsunderlag 
finns till 
utanordningar.

Assistent Datum för kontroll: 171222
Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns godkända underlag till 
samtliga.

Attest Attestlistor är 
aktuella.

Avdelningschefer Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Attestlistorna uppdateras fortlöpande i samband med organisations- 
eller chefsförändringar, och är aktuella.

Utanordningar Attest 
utanordningar – 
attest sker av 
behöriga personer. 
Två personer i 
förening.

Assistent Datum för kontroll: 171222
Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns att samtliga var 
attesterade av två behöriga personer.

Bilder Kontrollera 
upphovsrätt och 
publiceringstillstånd

Informatör Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Annonser, trycksaker, webbpubliceringar och annat där vi använder 
bilder går genom informatören och/eller informationskontoret centralt och där 
är allt tillgängligt bildmaterial kontrollerat och godkänt. Inga incidenter med 
otillbörligt bildmaterial har upptäckts.

Digitala medier 
(Efterleva PUL)

Att PUL-regler följs Informatör Datum för kontroll: Fortlöpande
Resultat: Det mesta som publiceras i externa digitala medier går via 
kommunikatör och vi har därför en naturlig och kontinuerlig kontrollmöjlighet 
utan att behöva göra stickprov. Ytterligare kontroll stäms av med fler 
kontrollanter om osäkerheter upptäcks.

Delegationsordning Att den är relevant i 
förhållande till 
organisationens 
struktur och 
angivna 
beslutsfunktioner

Avdelningschefer Datum för kontroll: 180117
Resultat: Delegationsordningen reviderad under 2017.

ID-kort och nycklar Att personal som Enhetschefer Datum för kontroll: Fortlöpande
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Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar
slutar inte har 
kort/nycklar kvar. 
Återkallande av 
förkomna kort.

Resultat: På grund av en stor och utspridd mängd av olika 
verksamhetslokaler är den centrala uppföljningen problematisk. Detta kommer 
till viss del att underlättas efter att stora delar av verksamheten flyttar till 
kvarteret Rådmannen.

Expediering av 
beslut

Att rutinerna 
används

Nämndsekreterare Datum för kontroll: 180117
Resultat: Förvaltningen har sedan mars 2017 en nämndsekreterare. 
Expedieringen av beslut fungerar.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-06 STN/2017:123 - 212 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden 

Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad
Ordförandes förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till Grönplan för Katrineholms 
stad och föreslår att nästa steg är att ta fram en Grönplan även för landsbygden.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd Grönplan för Katrineholms stad. 
Grönplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad och ska 
fungera som ett vägledande, långsiktigt planeringsdokument för gröna miljöer.

Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt förtroendevalda i Katrineholms 
kommun med stöd av konsulter.

I de delar den nya Grönplanen påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift 
och underhåll behöver utrymmet för driftskostnaderna justeras.

Nämnden noterar att barn- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i framtagandet av 
Grönplanen.

Ärendets handlingar
 Grönplan för Katrineholms stad

Karin Engvall
Avdelningschef

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

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-02 STN/2018:28 - 040 
Stab 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden 

Begäran om extra medel för ökade livsmedelskostnader
Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar vård- och 
omsorgsnämnden 500 tkr och bildningsnämnden 1000 tkr i extra medel för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har trenden varit ökade livsmedelspriser, främst avseende proteinrika 
livsmedel. Detta i kombination med kommunens nya livsmedelsavtal innebär ökade 
livsmedelskostnader för service- och tekniknämnden. Tidigare livsmedelsavtal har 
varit mer fördelaktigt än det kommande. De ökade livsmedelskostnaderna för service- 
och tekniknämnden innebär en prisökning i inom vård- och omsorgs- och 
bildningsnämndens måltidsverksamheter.
För att nå målen i kommunens måltidspolitiska program kommer det krävas att extra 
medel tillförs.
Enligt beräkningar som gjorts kommer vård- och omsorgsnämndens kostnader under 
2018 att öka med 500 tkr med anledning av ökade livsmedelskostnader.
Enligt beräkningar som gjorts kommer bildningsnämndens kostnader under 2018 att 
öka med 1000 tkr med anledning av ökade livsmedelskostnader.

Ärendets handlingar
 Livsmedelskostnadernas utveckling

Camilla Wiström
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Livsmedelskostnadernas utveckling

Matpriserna påverkas av många faktorer. Det kan gälla faktorer inom ekonomin i stort, på 
råvarumarknaden för jordbruksprodukter, konkurrenssituation och utbud inom 
livsmedelskedjan och konsumenternas efterfrågan. De livsmedelsgrupper som har ökat mest i 
pris (frukt, övriga livsmedel, sötsaker och glass, fisk, kött) omfattas av en betydande 
internationell handel, och det är därmed troligt att den svaga växelkursen har bidragit till att 
driva upp livsmedelspriserna. 

Utvecklingen av livsmedelspriserna i förhållande till den allmänna prisutvecklingen (KPI 
totalt), 1980-2009 Källa: SCB, egna beräkningar 

Ekologiska varor kostar mer än mat som inte producerats ekologiskt och i och med 
breddinförandet av Klimatsmart Ekomat år 2014 steg därför även livsmedelskostnaden i 
Katrineholms kommun. I takt med att kostnaden för konventionella livsmedel ökar, så gör 
även ekologiska livsmedel detsamma. Nedan presenteras en jämförelse över hur 
prisskillnaden ser ut mellan ett antal olika livsmedel beroende på om de är ekologiska eller 
konventionella. Den siffra som står i rött visar på differenskostnaden för samma volym mellan 
åren 2016 och 2018. 
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Den totala differenskostnaden för dessa olika livsmedel vid samma volym från år 2016 till år 
2018 blir -737 914 kr. 
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För att klara uppdraget med oförändrad kvalitet i kommunens kök så är en översyn av inköp 
och priser nödvändig. Då kostnaderna för livsmedelsinköpen stiger så behöver således även 
inköpsbudgeten stiga i takt med de stigande livsmedelskostnaderna. Nedan presenteras därför 
ett stapeldiagram för hur dessa olika livsmedel har stigit från 2015 fram till och med 2018. 
Där syns det tydligt hur staplarna stigit för varje år. 
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Diagram för kilopris (SEK) på särskilda livsmedel mellan 2015-2018
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Avancerad sökning Utskrivet: 2018-02-07 10:18
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/

Namn/Notering
STN/2018:10  Parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
"Samlingsakt"

2018-01-02 STN PRH/2018:8/STN PRH/2018:7/STN PRH/2018:6/STN 
PRH/2018:5/STN PRH/2018:4/STN PRH/2018:3/STN 
PRH/2018:2/STN PRH/2018:1

STN/2018:3 Beslut om flyttning 
samt skrotning av 
fordon

2018-01-02 STN Fordon/2018:1

STN/2018:9 Dispenser med stöd 
av 13 kap 3§ 
Trafikförordningen 
(1998:1276) - 
Samlingsakt

2018-01-02 STN TDISP/2018:3/STN TDISP/2018:2/STN TDISP/2018:1

STN/2017:124 Grundbidrag Service- 
och 
teknikförvaltningen 
2018, samlingsakt

2017-12-18 STN Förening/2018:1

STN/2018:4 Grävtillstånd 2018-01-02 STN Gräv/2018:9/STN Gräv/2018:8/STN Gräv/2018:7/STN 
Gräv/2018:6/STN Gräv/2018:5/STN Gräv/2018:4/STN 
Gräv/2018:3/STN Gräv/2018:2/STN Gräv/2018:17/STN 
Gräv/2018:16/STN Gräv/2018:15/STN Gräv/2018:14/STN 
Gräv/2018:13/STN Gräv/2018:12/STN Gräv/2018:11/STN 
Gräv/2018:10/STN Gräv/2018:1

STN/2018:8 Lokala 
trafikföreskrifter 2018 
- Samlingsakt

2018-01-02 STN LTF/2018:4/STN LTF/2018:3/STN LTF/2018:2/STN 
LTF/2018:1

STN/2018:1 Upplåtelse av 
offentlig plats

2018-01-02 STN Mark/2018:9/STN Mark/2018:8/STN Mark/2018:7/STN 
Mark/2018:6/STN Mark/2018:5/STN Mark/2018:4/STN 
Mark/2018:3/STN Mark/2018:2/STN Mark/2018:1
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-02-06 

Utdragsbestyrkande

STN/2017:124- 048 § 1

Beslut om grundbidrag 2018 
Beslut
Föreningskonsulenten beslutar på service- och tekniknämndens vägnar att bevilja 
nedanstående föreningar 2 554 000 kr i grundbidrag för 2018.

Ärendebeskrivning
Förening Beslutsdag Summa, kr

Backa Konståkningsklubb 2017-12-19 46 000
Bie GoIF 2017-12-19 24 000
Björkviks Bygdegårdsförening 2017-12-19 30 000
Björkviks Folketsparkförening 2017-12-19 10 000
Björkviks IF 2017-12-19 20 000
Björkviks Innebandyförening 2017-12-19 5 000
Cykelklubben Ceres 2017-12-19 10 000
DFK Värmbol 2017-12-19 65 000
Dammängens Samarbetsförening 2017-12-19 32 000
Dansklubben Rock You 2 2017-12-19 1 000
DAWA 2017-12-19 5 000
Djulö 4H 2017-12-19 35 000
Ericsbergs GoIF 2017-12-19 18 000
Filadelfiaförsaml Katrineholm 2017-12-19 5 000
FK Björken 2017-12-19 3 000
Floda IF 2017-12-19 25 000
Friluftsfrämjandet 2017-12-19 25 000
Friskis & Svettis 2017-12-19 35 000
GK Katrineholmsgymnasterna 2017-12-19 130 000
Glindrans IK 2017-12-19 5 000
Granheds Bygdegårdsförening 2017-12-19 13 000
Julita GoIF 2017-12-19 90 000
Karate Dojo 2017-12-19 60 000
Katrineholm Griffins Rugby club 2017-12-19 12 000
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-02-06 

Utdragsbestyrkande

Katrineholm Hockey 2017-12-19 25 000
Katrineholm Bandy 2017-12-19 40 000
Katrineholms AIK 2017-12-19 125 000
Katrineholms Bågskytteklubb 2017-12-19 1 000
Katrineholms Domarklubb 2017-12-19 24 000
Katrineholms Flygklubb 2017-12-19 34 000
Katrineholms Fotboll o kompisfören 2017-12-19 25 000
Katrineholms Golfklubb 2017-12-19 29 000
Katrineholms Gymnastikförening 2017-12-19 39 000
Katrineholms Handikappförening 2017-12-19 2 500
Katrineholms Innebandyklubb 2017-12-19 110 000
Katrineholms Kanotklubb 2017-12-19 20 000
Katrineholms Motocross club 2017-12-19 3 000
Katrineholms Motorklubb 2017-12-19 46 000
Katrineholms Orienteringsklubb 2017-12-19 42 000
Katrineholms Ryttarförening 2017-12-19 300 000
Katrineholms Schackklubb 2017-12-19 2 256
Katrineholms Scoutkår 2017-12-19 115 000
Katrineholms Simsällskap 2017-12-19 50 000
Katrineholms SK Fotboll 2017-12-19 95 000
Katrineholms SK Friidrott 2017-12-19 20 000
Katrineholms Tennisakademi 2017-12-19 12 000
Katrineholms Äventyrsklubb 2017-12-19 2 000
KFUM Bordtennis 2017-12-19 17 000
KFUM Katrineholms IF 2017-12-19 128 000
KFV Korpen 2017-12-19 15 000
Lerbo Bygdegårdsförening 2017-12-19 13 000
Mariakyrkans ungdom 2017-12-19 11 000
Norrotens Bygdegårdsförening 2017-12-19 6 000
SDK Näcken 2017-12-19 3 000
Sköldinge Folkets hus 2017-12-19 20 000
Sköldinge Idrottsförening 2017-12-19 20 000
Snabba löparen 2017-12-19 4 000
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-02-06 

Utdragsbestyrkande

Spökbackens Alpina SK 2017-12-19 75 000
Strångsjö AIK 2017-12-19 10 000
Wado KK 2017-12-19 3 000
Valla IF 2017-12-19 50 000
Valla-Sköldinge Scoutkår 2017-12-19 4 000
Värmbols FC 2017-12-19 312 000
Ändebols Folkets hus 2017-12-19 3 500

Summa 2 554 000

Beslutet skickas till:

Berörda föreningar
Akten

Karin Wadman
Föreningskonsulent

23

23



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-02-07 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Service- och tekniknämnden

Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-02-15 
Förvaltningens 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 
2017-12-08 – 2018-02-08. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterarare

24

24



www.katrineholm.se 

Årsredovisning 2017 
Service- och tekniknämnden 
Helår 2017 
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1 Inledning 

1.1 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 

1.2 Ansvarsområde 

1.2.1 Service- och tekniknämnden 

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både 

riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens 

verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision ”Läge för Liv & Lust” – både vad avser 

god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. 

Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre 

och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Måltidsverksamheten 

omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar 

också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör 

nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, 

omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. 

En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och 

natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och 

vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, 

beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden, lekparker samt 

klottersanering. Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd. 

Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till 

föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg 

in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga 

föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. 

Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. 

1.3 Sammantagen bedömning 

· Resurser

Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 

2017 har service- och tekniknämnden fortsatt haft stora resurser inom investeringsbudgeten. 

Dessa har i huvudsak utnyttjats i planerad takt. 

På grund av förändrade samt utökade uppdrag inom nämndens ansvarsområden har 

personalstyrkan växt under året. Förvaltningen har bland annat anställt en föreningskonsulent 

med fastighetskompetens. Förvaltningens stab har förstärkts med en verksamhetscontroller, en 

kommunikatör och en förvaltningsekonom. 

Resursförstärkningen vid staben har tillsammans med att förvaltningen fått en utsedd HR-resurs 
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bidragit till att avlasta cheferna. Detta har i sin tur bidragit till en högre kvalitet i ekonomi- och 

verksamhetsuppföljningen samt ett bättre stöd i arbetsmiljö- och HR-frågor vilket till exempel 

visas i sjunkande sjukskrivningstal. 

Inom Service – och teknikförvaltningen har totalt 27 personer slutat under 2017, varav 8 har gått 

i pension. Av de resterande har 8 tillsvidareanställda slutat på egen begäran. Totalt ger det en 

personalomsättning på 8,3 procent. 

De bristyrken som vi ser påverkar nämndens ansvarsområden nu eller i den närmaste framtiden 

är främst anläggningsarbetare, kockar samt projektledare och arbetsledare inom anläggning. 

Under året har det gått åt mycket resurser till att delta i planering, förberedelser och utförande av 

aktiviteter kopplade till Katrineholms 100-års firande. 

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

varit resurskrävande för delar av förvaltningen. 

· Verksamhet 

Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamheter är att de 

bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i 

det ekonomiska resultatet som ligger väl i linje med budget. De budgetavvikelser som ändå finns 

kan förklaras. 

Hälsa var ett fokusområde för nämnden under 2017. Dels avseende hälsan hos de egna 

medarbetarna men även förvaltningens bidrag till hälsoarbetet inom kommunen. I det senare 

arbetet styr kommunens övergripande inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och 

ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019, förvaltningens arbete. 

Ett mått inom målområde tillväxt, jobb och egen försörjning är "Antal deltagare vid 

arrangemang/läger inom Sportcentrum". Utfallet 2017 är tydligt lägre än 2016.  Bedömningen 

är att det sjunkande volymmåttet i huvudsak kan förklaras av att kommunens representationslag 

återfinns i lägre seriesystem 2017. Detta påverkar besökssiffran negativt. Antalet läger och 

arrangemang är dock relativt konstant. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat under året. 

· Resultat 

Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms 

kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2017 

är merparten uppnådda. 

Under året har föreningsservice bildats och de nya reglerna för föreningsbidrag implementeras, 

en traineeutbildning/vuxenutbildning för kockar har startats upp, byte av telefonoperatör har lett 

till markant minskade kostnader för hela kommunen. Med investeringsmedel har service- och 

teknikförvaltningen bland annat fortsatt renoveringen vid Sportcentrum och en ny foajé har 

invigts, motionsspår i Valla har rustats upp och broarna vid Djulökvarn och Gernäs har bytts 

eller renoverats. 

· Nytta 

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

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

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

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

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

1.4 Framåtblick 

Kommunens utbyggnad av förskolor, skolor och äldreboende påverkar i hög grad förvaltningens 

verksamhet utifrån flera perspektiv. Att staden växer och bostadsbyggande med tillhörande 

infrastruktursatsningar påverkar både i det korta och långa perspektivet. 

 

Fortsatta satsningar inom ramen för visionsprogrammet för Sportcentrumområdet planeras och 

kommer att genomföras under kommande år. Inom programmet finns bl.a. konvertering av 

energi- och kylssystem, Idrottens hus, tennishallens renovering samt byte av konstgräs. Dessa 

satsningar kommer att ta betydande resurser i anspråk vilket förvaltningen redan har organiserat 

sig för. 

 

Föreningsservice samt de projekt och aktiviteter med barn och unga i fokus utvecklas och växer. 

En tydlig strategi och styrning skulle säkerställa en bättre effektivitet och kvalitet i det arbetet. 

 

Service- och teknikförvaltningens har en god möjlighet att bidra i arbetet med hållbar 

utveckling. Detta genom att förvaltningen kan påverka både på strategisk- och operativ nivå. 

Detta till exempel genom att tänka hållbart när vi gör olika typer av inköp och vid val av 

metoder vid utförande.  

 

Under 2017 ökade livsmedelspriserna, något som har påverkat verksamheten. Trenden för 

livsmedelspriser är fortsatt stigande och anpassningar av menyer samt generell kontroll på 

kostnader är fortsatt nödvändiga. 

 

Den beslutade parkeringsstrategin anger hur parkering för bil och cykel ska organiseras för att 

uppnå ett effektiv markutnyttjande och för att uppnå kommunens trafikstrategis övergripande 

vision. Under 2018 kommer de beslutade strategierna att styra service- och teknikförvaltningens 

arbete. Ett exempel är att service- och tekinknämnden prövar nya metoder för att underlätta för 

gång- och cyklister.   

 

Flytten av verksamheten till kvarteret Rådmannen kommer att driva på utvecklingen av en 

modern samt effektiv service- och tjänsteleverantör under flera år framåt. Den utpekade 

inriktningen för det interna utvecklingsarbetet syftar till att effektivisera, ena och modernisera 

förvaltningen. 

 

Service- och tekniknämnden har beviljats EU-bidrag till "MIKA-projektet". Projektet som 

startas i februari 2018 syftar till att påverka arbetsmarknaden inom matproduktion och 

matlagning, samtidigt som utrikes födda stärker sina kompetenser inom dessa områden. 

 

Personalfrågor är och kommer fortsatt att vara viktiga frågor för förvaltningen. Detta inte minst 

mot bakgrund av heltid som norm, generationsväxling samt en allt större konkurrens om 

personalen på arbetsmarknaden. Ett gemensamt omtag kring registrering av skador och tillbud 

kommer att tas i dialog och samverkan med förvaltningens fackliga representanter. 

 

Ett arbete med att tydliggöra service- och tekniknämndens ansvar när det gäller förvaltningen av 

kommunens skog kommer att ske under 2018. 
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Service- och teknikförvaltningen får fortsatt förtroende att leverera service och tjänster till 2018 

års kommunfest.  
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1.5 Volymutveckling 

1.5.1 Service- och tekniknämnden 

Volymmått Utfall 2016 Utfall 2017 

Antal besökare i simhallen 126 628 127 734 

Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum 140 921 124 771 

Antal ansökningar om föreningsbidrag 293 312 

Antal avtal med föreningar Nytt mått 65 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 35 283 45 780 

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

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar * 168,1 

Antal lunchportioner förskola 235 337 257 512 

Antal lunchportioner grundskola 602 018 634 057 

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 136 593 152 748 

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre 127 601 126 062 

Antal portioner matlåda äldreomsorg 42 371 41 442 

Antal ärenden hos konsumentvägledningen 162 130 

Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel 998 1 115 

Antal inkommande samtal per dag i växeln Nytt mått 754 

Antal bilar inom bilsamordningen 113 115 

1.5.1.1 Kommentarer till volymmått 

De justerade bestämmelserna för service- tekniknämndens föreningsbidrag innebär färre 

bidragsansökningar för berörda föreningar. 2017 är ett växlingsår mellan det gamla och det nya 

bidragsystemet, 2018 kommer föreningarna endast göra en bidragsansökan per år. 

Utfallet för volymmåttet "Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum" är tydligt 

lägre 2017 än 2016. Beräkningarna bygger på antaganden och utfallet måste därför hanteras med 

viss försiktighet. Bedömningen är att det sjunkande volymmåttet i huvudsak kan förklaras av att 

kommunens representationslag återfinns i lägre seriesystem 2017. Detta påverkar publiksiffran 

negativt. Antalet läger och arrangemang är dock relativt konstant. 

Trots omfattande ombyggnationer i Duveholmshallen med foajén och simhallens reception 

inkluderad samt i media omskrivna ordningsregler för simhallen har volymmåttet "antal 

besökare" i simhallen ökat något. 
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2 Målredovisning 

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Väsentliga händelser 

Service- och tekniknämnden samarbetar med flera andra nämnder i olika 

arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärderna är inte bara en möjlighet för den enskilde individen utan 

innebär också en möjlighet för service- och tekniknämnden att bättre nå målen inom området 

tillväxt, jobb och egenförsörjning. Genom det traineeprogram/vuxenutbildning som är ett 

samarbete mellan service- och tekniknämnden, Viadidakt, Arbetsförmedlingen samt 

Restaurangskolan ges en 42-veckor lång kockutbildning. 

I det så kallade sysselsättningsprojektet som vänder sig till personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden är flera enheter inom service- och teknikförvaltningen delaktiga. Service- och 

tekniknämnden har också fått möjlighet att anställa nyanlända under etablering samt 

långtidsarbetslösa i den nya arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster. Tjänsterna ersätter inte 

befintliga jobb, utan fungerar kompletterande. Anställningarna löper på ett år med möjlighet till 

ett års förlängning. Service- och teknikförvaltningen har för närvarande fyra personer sysselsatta 

i denna anställningsform. 

Sportcentrum fortsätter att locka externa besökare till Katrineholms kommun. Under året har ett 

flertal stora idrottsläger och arrangemang genomförts. Vid dessa läger har 

Duveholmsgymnasiet/KTCs kök serverat klimatsmart mat till deltagarna. Arrangemang som 

dessa ger goda möjligheter till marknadsföring av kommunens bästa sidor vilket på sikt gynnar 

såväl inflyttning som handel och tillväxt. 

Resultatmål Kommentar 

Växande handel och besöksnäring 
KS, KULN, STN 

Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang. 
I och med den nyinvigda matcharenan i Duveholmshallen, en 
nybyggd foajé och en friidrottsanpassad D E -hall ges 
möjlighet att ta emot en ännu större bredd av arrangemang. 

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Väsentliga händelser 

Service- och tekniknämnden är i hög grad involverad i den pågående utvecklingen av 

Katrineholm. Staden växer och det påverkar nämndens uppdrag som serviceleverantör. 

Bostadsbyggande och stigande befolkningssiffror medför ökad efterfrågan på våra tjänster. Som 

exempel kan nämnas ombyggnationerna av den före detta genomfarten.  En del av 

ombyggnationen är Talltullen som också är ett av de största "parkprojekten" på många år. Under 

försommaren invigdes badplatsen vid Klubbetorp i Björkvik, därmed har badplatsen samma 

standard som övriga kommunala badplatser. 

Avtalet med KFAB avseende yttre skötsel har utvärderats och resultatet har lett till att service- 

och tekniknämnden fått fortsatt förtroende. 

I samband med kommunens 100-årsfirande har service- och teknikförvaltningen varit delaktiga. 

Mycket tid har gått åt att få alla projekt och aktiviteter att löpa. Som exempel kan nämnas 

deltagande i de två nyårsfirandena samt den stora musikfesten. Anläggandet av folkets rabatt, en 

100-årsplantering och tre blomsterängar samt en temavecka i alla kök, med tidstypisk mat från 

olika decennier som serverats i skolor och på äldreboenden är andra exempel. 

Service- och tekniknämnden har deltagit i framtagandet kommunens grönplan, vilken är en 
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fördjupning av kommunens översiktsplan. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga 

miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan fortsätta att utvecklas. 

Under 2017 färdigställdes en trafikstrategi samt en parkeringsstrategi för Katrineholms kommun 

och dokumenten antogs av kommunfullmäktige i december. Trafikstrategin har som huvudsyfte 

att beskriva den långsiktiga inriktningen för de olika trafikslagen och för utveckling i stad och 

på landsbygd. Visionen för trafikutvecklingen är att trafiksystemet i Katrineholm ska främja 

tillgängligheten, vara tryggt och säkert samt stödja en utveckling av attraktiva och hållbara 

livsmiljöer i staden, i mindre orter och på landsbygden. 

Under första halvåret har service- och tekniknämnden tagit fram en övergripande 

vägvisningsplan för gående och cyklister till viktiga målpunkter i centrum. Planen syftar till att 

få både externa besökare såväl som nya- och gamla medborgare att hitta i och upptäcka staden. 

Viktiga målpunkter är bland annat Djulö-området, stadsparken och Sportcentrum. 

Att ha ett gott samarbete med kommunens medborgare är av stor vikt och därför har flera 

kundmöten anordnats där flickor, pojkar, män och kvinnor getts möjlighet att framföra 

synpunkter. Under en dag i maj hölls öppet hus i växthuset vid Rosenholm. Service- och 

tekniknämnden har också deltagit i "Kontoret på stan" där medborgarna fick möjlighet att cykla 

smoothiecykel. På kulturhuset Ängeln visades under våren fotoutställningen ”Mat är liv och lust 

– ur vardagen på kupolens skolrestaurang”. En av förvaltningens kockar och tillika fotograf har

porträtterat sin vardag med fokus på att göra skolmaten vacker. Utställningen startades med en 

vernissage som bjöd på skolmatsmingel och tilltugg med lokala råvaror. 

Resultatmål Kommentar 

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

STN har från och med 2017 egen kompetens för 
fastighetsförvaltning och säkerställande av att lagar och 
styrande dokument inom området och det egna 
fastighetsbeståendet  efterlevs. 
Tillgänglighet är ett av fyra prioriterade områden i det 
Idrottspolitiska programmet och ett kriterium förerhållande av 
service- och tekniknämndens nya föreningsbidrag. 
Vid renovering, om- och tillbyggnad tas 
tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande. 

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

Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator, 
vägar och gång-/cykelvägar ökar (avser mätning 2016). 
Beslut om att tester av ny metod för vinterväghållning av 
gång- och cykelvägar (sopsaltning) ska genomföras togs 
under 2017. 

2.3 Utbildning 

Väsentliga händelser 

En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre 

förutsättningar att klara kunskapsmålen. En del av en bra måltidsverksamhet är en trygg och 

lugn måltidsmiljö för eleverna. För att bidra till en ökad trygghet äter bland andra kommunens 

vaktmästare pedagogiska måltider på Kupolen och i Nyhemsskolans matsal. 

Ett tiotal av förvaltningens kockar har deltagit på utbildningen Måltidens mervärde samt en 

utbildning i vegetarisk matlagning. Utbildningarna har varit startskottet för nätverket Måltid 

Sverige Sörmland, där kommuner och landsting samverkar i gemensamma utbildningsinsatser. 

För att ytterligare förbättra elevernas måltidsmiljö har en uteplats anlagts i anslutning till 
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skolrestaurangen vid Duveholmsgymnasiets/KTC, detta i samarbete med byggprogrammet. 

Resultatmål Kommentar 

Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka 
BIN, STN 

Skollunchrestaurangerna har upprustats för att skapa en 
bättre måltidsmiljö. För att öka vuxennärvaron i skolan äter 
vaktmästarna så kallade pedagogiska måltider i 
högstadieskolans restaurang. Serviceråd är under 
uppbyggnad. Rådet som har representation från både 
bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen 
syftar till att arbeta för ökad trygghet i skolan. 

2.4 Omsorg och trygghet 

Väsentliga händelser 

Ett aktivt arbete för att minska risken för undernäring för äldreomsorgens brukare pågår.  

Kommunens dietister har under våren träffat samtliga hemtjänstgrupper för att informera om 

kost och erbjuda provsmakning av matlådor. Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden har 

service- och tekniknämnden genomfört och sammanställt två nattfastemätningar under året. 

Resultatet visar att antalet brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta nu är 39 procent 

vilket är en förbättring från föregående mätning. 

Sociala måltider har under året införts på ett par av kommunens särskilda boenden. En social 

måltid innebär att personal äter tillsammans med de boende vilket kan bidra till en lugnare och 

tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. Implementering av sociala måltider 

kommer fortsätta på övriga särskilda boenden i kommunen. Omfattande matsalsrenoveringar har 

gjorts vid två boenden. 

Under våren arrangerades traditionsenligt "Festival för mogna" vid Igelkottens serviceboende. 

Festivalen som främst riktar sig till äldre i kommunen lockade i år cirka 1500 besökare. 

Ett antal trygghetsvandringar har genomförts av olika aktörer i kommunen under året. Vid 

trygghetsvandringen identifieras förbättringsåtgärder i form av belysning, vegetation, 

tillgänglighet etc. Åtgärderna dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Resultaten av 

trygghetsvandringarna tillsammans med det som rapporteras in från allmänheten i kommunens 

felanmälans-app leder i förlängningen till att kommunen blir mer trygg och säker. 

Service- och tekniknämndens klottersanering är välfungerande och ambitionsnivån är hög, 

målsättningen är att alla anmälda klotterärenden ska vara sanerade inom 24 timmar om vädret 

tillåter. Snabb sanering av klotter är en avgörande faktor för medborgarnas upplevda trygghet. 

Resultatmål Kommentar 

Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens 
brukare 
STN, VON 

Resultatet av höstens nattfastemätning visar att antalet 
brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta nu är 39 
procent vilket är en förbättring mot vårens mätning. 
Förbättringen beror sannolikt på en riktad informationsinsats 
från kommunens dietister mot omvårdnadspersonal. 

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 
KS, BIN, KULN, STN, VON, VSR 

Service- och tekniknämnden verkar generellt för trygghet och 
säkerhet. Bland annat står värdegrunds- och trygghetsfrågor 
alltid i fokus i samarbetet med föreningar och 
föreningssamverkan. 
Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av 
platser som kan upplevas otrygga, trygghetsvandringar, 
klottersanering, belysning med mera. 
Under 2017 implementerades nya trivsel- och säkerhetsregler 
i simhallen. 
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2.5 Kultur, idrott och fritid 

Väsentliga händelser 

Service- och tekniknämnden var under sommaren involverade i den andra upplagan av 

Katrineholm Summer Club, ett samarrangemang mellan Katrineholms kommun, föreningslivet 

och Sörmlandsidrotten. Projektet, som finaniseras med statliga medel, syftar till att skapa ett 

aktivt sommarlov för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. 

Lyckliga gatorna är namnet på det projekt som pågår i kommunen med syfte att öka 

möjligheterna för en god och meningsfull fritid för ungdomar på eftermiddagar och kvällar. 

Projektet bedrivs i samarbete mellan nämnderna och har bland annat arrangerat två lyckade 

gatufester i stadsdelarna Nävertorp samt Norr. Service- och teknikförvaltningen har bland annat 

bidragit med matlagning och levererat el och olika typer av byggen. 

Kommunen har också skrivit ett samarbetsavtal med Katrineholms Idrottsallians, vilket ger 

ytterligare möjligheter för dialog och samverkan mellan kommunen och föreningslivet 

framledes. Katrineholms Idrottsallians har bland annat ett uppdrag att starta upp Fritidsbanken, 

ett slags idrottsbibliotek där det ska gå att långa idrotts- och fritidsutrustning kostnadsfritt. 

Med målsättningen att möta upp och bidra till ett mer kundvänligt förhållningssätt startades 

under våren arbetsgruppen Föreningsservice. Föreningsservice består av medarbetare från olika 

delar av förvaltningen, alla med föreningskontakter och uppdrag att stötta och serva kommunens 

föreningar. En föreningskonsulent med fastighetskompetens har anställts och därmed är 

arbetsgruppen Föreningsservice etablerad och komplett. Föreningsservice har genomfört 66 

avtalsdialoger och tecknat 65 avtal. I september genomfördes även kommunens första 

föreningsmässa. Föreningsmässan syftade till att samlat visa upp Katrineholms rika föreningsliv 

samt att erbjuda en mötesplats. Föreningsmässan återkommer 2018. 

Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligandet av den framtagna visionen för området, i form 

av ett flertal stora byggprojekt. Bland annat har etapp tre (av fyra), vid läktaren vid Backavallens 

a-plan fortsatt. I samarbete med KFAB genomförs en totalrenovering av Duveholmshallens 

foajé, detta för att skapa en mer välkommande och trivsam miljö. DE-hallen har 

friidrottsanpassats och skyttehallen har renoverats. En ny isbana har anlagts och driftats på 

torget på uppdrag av KFV marknadsföring. 

Ett omfattande utredningsarbete inför kommande konvertering av Backavallens energi- och 

kylsystem har pågått under året. Detta har bland annat resulterat några direkta driftåtgärder i 

syfte att minska anläggningsens energiförbrukning. Parallellt har planerings- och 

projekteringsarbete pågått inför byggnationen av Idrottens hus i samarbete med Idrottsalliansen 

och i dialog med framtidsgruppen och berörda föreningar. Projektet skrinlades då förkalkyler 

förvarande om kostnadsökningar orsakade av den numera heta byggmarknaden. 

Medarbetarna vid Sportcentrum har också genomfört en HBTQ-certifiering. Certifieringen är 

tänkt att ge en ökad förståelse för hur vi ska bemöta varandra som kollegor och hur vi bemöter 

människor som kommer till oss. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen. Målet är att 

skapa en miljö där alla känner sig trygga, inkluderade och välkomna. 

Resultatmål Kommentar 

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

Under 2017 har föreningsservice startats för att ge bättre stöd 
och support till kommunens föreningar. Service- och 
tekniknämndens nya föreningsbidrag har implementerats 
vilket bland annat ska bidra till mindre administration för 
föreningarna som då kan ägna mera tid åt sin 
huvudverksamhet. Ett antal projekt med syfte att skapa 
meningsfull sysselsättning för barn- och unga har startats upp 
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Resultatmål Kommentar 

och bedrivits under 2017. 

Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i 
Katrineholms kommun 
BIN, KULN, STN, VON 

Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligandet av den 
framtagna visionen för området. Detta sker i form av ett flertal 
stora byggprojekt. Bland annat har etapp tre (av fyra), vid 
Backavallens a-plan fortsatt. I samarbete med KFAB 
genomförs en totalrenovering av Duveholmshallens foajé. 
detta för att skapa en mer välkomnande och trivsam miljö. DE-
hallen har friidrottsanpassats och skyttehallen har renoverats. 
En ny isbana har anlagts och driftats på torget på uppdrag av 
KFV marknadsföring. 
Friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas. 

Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare 
STN 

Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhet med 
Sportcentrum. Senaste undersökningen genomfördes dock ett 
par år bakåt i tiden och stora ombyggnationer har genomförts 
vilket tillfälligt kan ha påverkat nöjdheten negativt. 

Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för 
brukare i äldreomsorgen 
STN, VON 

Återkommande aktiviteter så som utematlagning och 
trubadurkvällar har genomförts och uppskattats av brukarna. 
Förvaltningen arbetar också aktivt för att möta gästernas 
önskemål. I samarbete med vård- och omsorgsnämnden finns 
en trädgårdsmästare anställd. Trädgårdsmästaren hjälper till 
att aktivera brukarna. Under 2017 har en boulebana byggts 
vid ett äldreboende i samverkan med vård och 
omsorgsnämnden. 

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

I och med det nya reglementet för service- och 
tekniknämndens föreningsbidrag (som bygger på 
kommunplanen och det idrottspolitiska programmet) har 
nämnden nu både förhållningssätt och styrmedel för att 
föreningarna ska kunna synliggöra och arbeta med aktiviteter 
som främjar jämställdhet som på sikt bidrar till målsättningen 
om jämställda kultur- och fritidsverksamheter. 

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

Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp 
föreningar och medborgare för att informera om 
folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer 
också tydliga krav kring arbete mot alkohol, tobak och droger 
samt för god folkhälsa. Det ställs också krav på föreningar 
som söker bidrag att ha en ANDT-policy. I arbetet med att 
förbättra invånarnas levnadsvanor är det måltidspolitiska 
programmet av stor betydelse. 

2.6 Hållbar miljö 

Väsentliga händelser 

Ett av de krav som ställdes i den under året genomförda livsmedelsupphandlingen var att 

transporter av livsmedel till kommunen skulle ske med fordon som drivs med fossilfritt bränsle. 

För att minska matsvinnet både hos producenter och grossister har kraven sänkts på 

datummärkningens längd. De sänkta kraven på datummärkning är självklart inget som påverkar 

kvaliteten. 

I syfte att energieffektivisera kommunens kök har energibesparande insatser gjorts vid ett urval 

av kommunens restauranger. En utvärdering visar att insatserna bidrar till minskad 

elförbrukning. 

Kommunens andra elbil som placerades hos bilsamordningen levererades under året. En 

ansökan till Klimatklivet för laddplatser har tagits fram tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ett utredningsarbete kring energi- och kylsystemet på Backavallen har genomförts under året. 

Detta i syfte att förbereda kommande konvertering av köldmedel. Systemet är föråldrat och 

nuvarande tillstånd från brandskyddsmyndigheterna löper ut 2020. Under pågående 
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utredningsarbete har ett antal driftjusteringar genomförts i syfte att spara energi. 

I växthuset vid Rosenholm har ett recirkuleringssystem med så kallade ebb- och flodbord 

installerats, där handvattning ersätts av ett vattenflöde ut på borden. Överflödigt vatten och 

näringsämnen pumpas sedan till en stor returtank där det näringssätts och återanvänds vid 

bevattning. 

Den totala elförbrukningen avseende kommunens belysning har minskat med drygt 105 000 

kwh mellan 2016 och 2017. En viktig förklaring är tidigare genomförda LED-armaturs byten 

som nu ger full energieffektivisering. 

Resultatmål Kommentar 

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

En elbil levererades i september månad. 

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

Utbytet till LED-belysning i våra fastigheter fortsätter. 
Förbrukningsmätare har satts upp på kylar och värmeskåp i 
köken. Förbrukningen minskar. Nu monteras även timers, för 
att maskinerna inte ska vara igång onödigt länge. 

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

Service- och teknikförvaltningens skogsbruk är FSC-certifierat 

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

Skyddad natur har bevarats, och skonsammare 
skogsavverkning med häst prövas i liten skala. 

Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska 
måltider i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

Arbetet fortgår enligt våra mål i det måltidspolitiska 
programmet. 

Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

Utfallen av Liv och hälsa ung (inom skola) och Öppna jämförelser 
(inom vård- och omsorg) har sammanställts och visar att 
kundnöjdheten har ökat i båda enkäterna. 

2.7 Ekonomi och organisation 

Väsentliga händelser 

Under 2017 har flera organisationsförändringar genomförts. Bland annat har begreppet 

avdelningar tagits bort vilket fått till följd att uppföljningar och rapporteringar sker på 

enhetsnivå. Omorganisationen genomfördes i syfte att tydligare sätta enheten och kunden i 

fokus. Andra organisatoriska förändringar under året var bildandet av Föreningsservice samt 

inrättandet av en förstärkt stabsfunktion. Den förstärka stabsfunktionen har bland annat lett till 

bättre styrning och uppföljning inom flera områden. 

För att öka möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare har kommunfullmäktige beslutat 

att införa heltid som norm i Katrineholms kommun. Detta innebär att samtliga medarbetare i 

Katrineholms kommun från och med den 1 juli 2018 ska inneha en heltidstjänst. Vid service- 

och teknikförvaltningen pågår planering och genomförande av konceptet Heltid som norm. 

Heltid som norm innebär en del utmaningar för förvaltningen att hantera. 

Under året har förvaltningens styrmodell utvecklats bland annat genom tydliga direktiv för 

verksamhetsplanering och rutinbeskrivningar för uppföljningar. 

Efter ett lyckat byte av telefonoperatör som slutfördes den sista juni kan vi konstatera att 

kommunens mobila bredband nästan halverats i antal. Även en viss minskning av antalet 

mobilabonnemang kan ses. Sammantaget har detta lett till en betydande kostnadsbesparing för 

hela kommunen. 

I samarbete med IT-avdelningen och Solid Park har en ny e-tjänst för specialkostintyg utarbetats 
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och lanserats. Syftet med e-tjänsten är att korta handläggningstiden och minska risken för 

manuell felregistrering. 

Resultatmål Kommentar 

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

 

Service- och tekniknämnden har satt en egen målsättning där 
varje enhet ska ha en ekonomi i balans. 

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

 

Service- och tekniknämnden arbetar ständigt med 
kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och 
upphandlingar med mera, för att hålla nere 
nettodriftskostnaderna. mnkr) 

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

 

Service- och tekniknämnden är mitt uppe i en omfattande 
verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen. Flytten bedöms på 
sikt leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade 
kostnader. 
I samarbete med KFAB pågår omfattande upprustning i 
Sportcentrums anläggningar. 

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

 

Enligt KkiK-mätningen har tillgängligheten för hela kommunen 
per telefon har försämrats något, från 50 till 44%. Bemötandet 
per telefon för hela kommunen har förbättrats något, från 78% 
till 84% 
Service- och teknikförvaltningen fick tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen sex stycken samtal rörande 
vårat gemensamma ansvarsområde (Gator & Vägar), fyra 
besvarades med gott resultat och bemötande. I två fall 
hänvisades personen vidare i organisationen vilket ledde till 
misslyckat resultat och bemötande. 
Tillgängligheten per e-post för hela kommunen har försämrats 
något, från 89 till 83 %. Service- och teknikförvaltningen fick 
tre mail som alla besvarades i tid med godkänt resultat. 
Växeln kommer tillsammans med KLF och utsedda 
kontaktpersoner från berörda förvaltningar analysera 
respektive verksamhets resultat i telefonmätningarna, med 
syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter. 

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

 

Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt med både 
interna och externa kommunikationssatsningar. T.ex. möten 
med medborgare, information om snöröjning och andra 
aktiviteter som berör medborgarnas vardag. Införandet av 
appen Felanmälan Katrineholms kommun har bidragit till att 
medborgarna enklare kan kommunicera med förvaltningen. 
En ny kommunikationsplan är under framtagande. 

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

 

Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att utveckla 
styrningen. Under året har medarbetaröverenskommelse 
implementerats som en förlängning av enhetens 
verksamhetsplanering. Förvaltningen arbetar med en tydlig 
och prestationsbaserad lönemodell. För att samla 
förvaltningen hålls aktiviteter som till exempel sommarfest, 
regelbundna förvaltningsfika och återkommande 
inspirationsföreläsningar. 

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

 

Förvaltningen arbetar enligt en ny kompetensförsörjningsplan 
för att hitta medarbetare med egenskaper som kan passa in i 
flera av förvaltningens verksamhetsområden. Medarbetarna 
har också fått vara med och ta fram en personlig kravprofil där 
begreppet glädjespridare fortsatt står i fokus när förvaltningen 
rekryterar 

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

 

Förvaltningarna ser allvarligt på de höga sjuktalen men 
noterar ett trendbrott. Med stöd i bland annat statistik, policys 
och riktlinjer arbetar chefsgruppen med arbetsmiljö och hälsa 
som särskilda fokusområden. 
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3 Personalredovisning 

3.1 Personalnyckeltal 

2017 2016 

Mätdatum/ 
mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Personalstyrka 

Antal årsarbetare totalt (omräknade 
heltider) 1/12-30/11 256,1 138,0 118,1 237,6 128,5 109,1 

andel månadsanställda 1/12-30/11 93,8 % 92,9 % 94,9 % 92,6 % 91,9 % 93,4 % 

andel timanställda 1/12-30/11 6,2 % 7,1 % 5,1 % 7,4 % 8,1 % 6,6 % 

Antal månadsanställda personer 30/11 237 133 104 227 134 93 

andel tillsvidareanställda 30/11 95 % 96 % 93 % 91 % 93 % 88 % 

andel visstidsanställda 30/11 5 % 4 % 7 % 9 % 7 % 12 % 

Andel med heltidsanställning, 
månadsanställda 30/11 79 % 66 % 95 % 72 % 59 % 90 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning 

30/11 70 % 71 % 58 % 68 % 69 % 61 % 

Kompetensförsörjning 

Antal tillsvidareanställda som gått i 
pension 1/12-30/11 8 8 

Antal tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran 1/12-30/11 8 6 

Antal tillsvidareanställda 61 år eller 
äldre 30/11 31 14 17 32 15 17 

Hälsa och arbetsmiljö 

Antal pågående rehabärenden 30/11 20 15 5 25 21 4 

Antal ärenden på rehabbevakning 30/11 5 2 3 20 12 18 

Total sjukfrånvaro 1/12-30/11 6,3 % 8,0 % 4,3 % 7,0 % 8,7 % 5,0 % 

total sjukfrånvaro, anställda -29 år 1/12-30/11 5,6 % 3,8 % 1,9 % 2,5 % 3,8 % 1,0 % 

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år 1/12-30/11 5,3 % 5,6 % 4,6 % 6,0 % 7,9 % 3,5 % 

total sjukfrånvaro, anställda 50- år 1/12-30/11 10,0 % 11,9 % 6,5 % 8,3 % 10,1 % 6,3 % 

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

1/12-30/11 51,2 % 63,6 % 16,4 % 48,0 % 53,2 % 34,6 % 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-30/11 7,0 % 9,1 % 4,4 % 8,1 % 8,0 % 5,8 % 

Personalkostnader 

Total lönekostnad (tkr) 1/12-30/11 111 336 101 391 

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 1/12-30/11 1,8 % 1,9 % 

3.2 Personalstyrka 

Service- och teknikförvaltningens personalstyrka uppgick per den 30 november 2017 till 237 

månadsanställda, varav 133 kvinnor och 104 män. Sedan 2016 har antalet månadsanställda, 

enligt statistiken, ökat från 227 varav 134 kvinnor och 93 män. I huvudsak förklaras ökningen 

av att tidigare vakanser bemannats. Övrigt beror ökningen på förvaltningens utökade 
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verksamhet bland annat tillkommande förskolor samt bemanning i förvaltningens stab är 

förklaringen till det ökande antalet anställda. Nyrekryteringar och höjningar av 

sysselsättningsgrader har gjorts inom måltidsverksamheten, som en följd av att kommunens 

satsning på nya förskoleavdelningar fortsatt. Måltidsverksamheten är en personalintensiv 

verksamhet varför rekryteringar där, har stor påverkan på helheten. 

Samtliga nya tjänster är heltid vilket påverkar andelen anställda med heltid. Andelen 

månadsanställda med heltidsanställning är nu 79 procent (en ökning med sju procentenheter 

sedan 2016). Andelen heltidsanställda kvinnor är 66 procent och män är 95 procent. Arbete 

pågår för att leva upp till målsättningen ”Heltid som norm”. Med anledning av heltid som norm 

förväntas andelen månadsanställda med heltidsanställning fortsätta att öka. 

Ett positivt trendbrott har skett när det gäller total sjukfrånvaro. Utvecklingen går dock åt fel 

håll i ålderkategorien – 29 år. Förvaltningen kommer att arbeta med att vända den utvecklingen 

under 2018. Förvaltningens fokus på att minska ohälsa har gett resultat. Att antalet aktiva 

rehabiliteringsärenden är fortsatt högt är en konsekvens av ett mer strukturerat arbete. 

Inom Service – och teknikförvaltningen har totalt 27 personer slutat under 2017, varav 8 har gått 

i pension. Av de resterande har 8 tillsvidareanställda slutat på egen begäran. Totalt ger det en 

personalomsättning på 8,3 procent. 

3.3 Kompetensförsörjning 

Katrineholms kommun är mitt uppe i en stor utbyggnad av förskole- och skolverksamheten samt 

äldreboenden. Detta för att möta behovet när inflyttningen till kommunen ökar samt möta en 

åldrande befolkning. Att staden växer medför bostadsbyggande med tillhörande 

infrastruktursatsningar som ger ett utökat behov av Service – och tekniknämndens tjänster inom 

flera områden. 

Service- och tekniknämnden står utöver detta mitt i ett generationsskifte, med både genomförda 

och kommande pensionsavgångar. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om 

inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat 

med kompetensöverföring och rekrytering. Att stimulera den interna rörligheten kan vara ett sätt 

att tackla utmaningarna inom kompetensförsörjning, men även möjlighet att öka attraktiviteten. 

Service- och teknikförvaltningen arbetar med rutiner och struktur för att öka den interna 

rörligheten. 

Förvaltningen har även arbetsplatser som anses vara traditionellt mans- eller kvinnodominerade 

och där ett kön är underrepresenterat. Mot bakgrund av det blir det viktigt att i alla rekryteringar 

sträva mot en process som understödjer mångfald och signalerar att alla är välkomna att söka 

oavsett kön och/eller bakgrund. 

En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. 

Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande 

är även det nyckelfaktorer. Ett sätt att uppnå detta är service- och teknikförvaltningens strävan 

att bli en idédriven organisation. 

De bristyrken som vi ser påverkar förvaltningen nu eller i den närmaste framtiden är främst 

anläggningsarbetare, kockar samt projektledare och arbetsledare inom anläggning. 

Även kommunens beslut om att införa "Heltid som norm", bedöms öka möjligheterna att 

rekrytera rätt kompetens och att behålla kompetenta medarbetare. Heltid om norm är också en 

viktig jämställdhetsfråga. Service- och teknikförvaltningen arbetar intensiv med planering och 

implementeringen av heltid som norm för att nå dess fulla potential. 
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Inom Service – och teknikförvaltningen är det totalt 27 personer som slutat under 2017, varav 7 

har gått i pension. Det ger en personalomsättning på 8,3 procent. Att medarbetare slutar vid 

förvaltningen innebär arbete med nyrekryteringar. Arbetet med kompetenbaserad rekrytering tar 

mycket tid. 

En viss personalomsättning är bra för verksamheten och kan bidra till att vissa verksamhetsmål 

nås. Det kan t.ex. gälla målet att vara en idédriven förvaltning. Nya medarbetare kan se 

verksamheten på nya sätt och därmed bidra till utvecklingen. 

3.4 Hälsa och arbetsmiljö 

Under 2017 har hälsa varit ett av service- och teknikförvaltningens fokusområden. I 

kombination med ett förstärkt HR-stöd kan vi nu se ett positivt trendbrott när det gäller total 

sjukfrånvaro. Förvaltningens fokus på att minska ohälsa har gett resultat. Det är dock variationer 

mellan olika enheter, där sjukfrånvaron minskar i olika omfattning. Förvaltningsledningen 

fortsätter att arbeta aktivt för att sjukskrivningarna ska minska ytterligare. Kostnaden för 

företagshälsovård i förvaltningen har ökat med 436 % sedan 2015. Kostnadsdrivare i detta 

sammanhang är det aktivare arbetet med rehabilitering men även ett förändrat arbetssätt av 

personalkontoret har stor påverkan. 

Rehabilitering är också ett prioriterat område. Service- och teknikförvaltningens alla chefer och 

arbetsledare hargenomfört en rehab-/samtalsutbildning under våren 2017. Utbildningen 

arrangerades av personalkontoret. Även individuella chefs- och arbetsledarhandledningar för 

genomgång av rehabprocessen, rehabutredningar och rådgivning vid enskilda fall är genomförda 

med samtliga chefer och arbetsledare. 

Under 2017 genomfördes en medarbetarenkät. Svarsfrekvensen vid service- och förvaltningen 

var knappt 90 procent vilket är en tydlig ökning från tidigare mätningar och det visar på ett stort 

engagemang från medarbetarna kring frågor som rör arbetsmiljön. Det stora engagemanget ger 

goda förutsättningar att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågor. 

Under 2017 instiftades service- och tekniknämndens idépriser. Idépriserna syftar till stimulera 

och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden. Ett 

pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för 

det aktuella nomineringsåret. 2017 års fokusområde var arbetsmiljö och hälsa. 

Under 2017 har 26 händelser registrerats i kommunens arbetsskade - och tillbuds system. Av de 

26 händelserna är 16 händelser klassificerade som skador och 10 som tillbud. 

Inför flytten till Rådmannen pågår ett omfattande arbete kring arbetsmiljö- och hälsa. En 

särskild referensgrupp är bildat i syfte att driva dessa frågor. För att underlätta arbetet har en 

flyttens "Varför" identifierats. I "Varför" är frågor om arbetsmiljö- och hälsa centrala delar. 

Referensgruppens arbete styrs av detta "Varför". 
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Utfall per 31/12 2017 Budget per 31/12 2017 Avvikelse 

Stab -3 218 -3 396 178 

Mat och måltider 394 768 -374 

Verksamhetsservice -488 -989 502 

Omlastning/Vaktmästeri 1 123 1 035 88 

Gata/Anläggning -14 830 -12 198 -2 632 

- vinterväghållning -5 547 -6 791 1 244 

Park -9 571 -10 293 723 

Skog och natur -5 012 -5 459 446 

Sportcentrum -33 104 -33 543 440 

Totalt -100 783 -101 785 1 002 

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning 

Service- och tekniknämndens positiva resultat på 1002 tkr är till stor del kopplat till den positiva 

avvikelsen på vinterväghållning. En återkommande osäkerhetsfaktor i service- och 

tekniknämndens budget är vinterväghållningen, som beroende på opåverkbara faktorer (vädret) 

kan avvika kraftigt från budget åt båda håll. 2017 både inleddes och avslutades med relativt 

milda vintermånader, vilket medförde att de budgeterade vinterväghållningskostnaderna inte 

överskreds utan tvärtom kunde lämna ett överskott. Rensat från kostnadsposten 

vinterväghållning är service- och tekniknämndens resultat i linje med den prognos som lämnats 

under året. 

Trots att nämnden som helhet har ett positivt resultat så uppvisar enheterna både positiva och 

negativa avvikelser. De negativa avvikelserna förklaras främst av ökade livsmedelspriser, 

kostnader kopplade till kommunens 100-års jubileum samt genomförd generationsväxling inom 

anläggning. När det gäller de ökade livsmedelkostnaderna har ett aktivt arbete genomförts för att 

bromsa kostnadsökningen. 

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Utfall per 31/12 2017 Budget per 31/12 2017 Avvikelse 

Förvaltningschef 5 936 5 889 -47 

Mat & måltider 2 890 3 024 134 

OLC Vaktmästeri 48 700 652 

Verksamhetsservice 330 500 170 

Gata/anläggning 19 876 24 250 4 374 

Park 1 723 2 756 1 033 

Skog och natur 430 625 195 

Sportcentrum 8 110 25 091 16 981 
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Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Totalt 39 342 62 835 23 493 

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning 

Service- och tekniknämndens verksamheter har arbetare kontinuerligt med planering och 

uppföljning av investeringsprojekten. Detta får till följd att investeringar som planeras också 

genomförs, i de fall avvikelser ändå uppstår finns god kunskap om varför. 

Den totala avvikelsen för 2017 års investeringsbudget är 23 493 tkr. Det är i huvudsak tre 

investeringsprojekt som förklarar hela avvikelsen. Den största avvikelsen avser projektet 

Idrottens hus, en investering som den politiska majoriteten beslutat att flytta fram till 2019. 

På grund av ett omfattande upphandlingsarbete har några belysningsprojekt inte genomförts. Det 

rör sig om investeringskostnader motsvarande ca 4000 tkr under 2017. Dessa projekt beräknas 

att genomföras under 2018. 

Det projekt som avser nya anläggningar vid Sportcentrum har skjutits upp till 2018 då det vid en 

besiktning visat sig att Tennishallen behöver genomgå en omfattande renovering innan 

satsningen kan genomföras. Den uppskjuta investeringen motsvarar 1000 tkr. I 2018 års 

beslutade budget avsetts 4500 tkr för Tennishallen, till detta ska alltså de framflyttade medlen 

läggas. 
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5 Särskilda uppdrag 

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 

Status Aktiviteter Kommentar 

Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och 
digitalisering 

Service- och tekniknämndens app-baserat system för 
felanmälan har under året utvecklats till att även 
omfatta interna vaktmästartjänster. Möjlighet att söka 
föreningsbidrag elektroniskt är i planeringsstadiet. 
Detsamma gäller specialkostintyg, som även ska 
kopplas till elevnärvaro. Digitalisering av 
betalningshantering vid besök i simhallen utreds. 
Uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt på 
detalj/daglig-nivå, digitalt införande under 2017. 
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Växande 
handel och 
besöksnäring 
KS, KULN, 
STN 

Försäljningsind
ex för 
dagligvaruhand
eln 

99 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning 
dividerad med försäljningsunderlag. Index har 
minskat från 101 föregående år. 

Försäljningsind
ex för 
sällanköpsvaru
handeln 

73 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och visar faktisk omsättning 
dividerad med försäljningsunderlag. Index är 
oförändrat jämfört med föregående år. 

Detaljhandelns 
totala 
omsättning 

1 919 mnkr 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och har ökat från 1910 
mnkr föregående år. 

Sysselsättning 
inom handeln 

851 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och har minskat från 861 
personer föregående år. 

Omsättningen 
inom 
besöksnäringe
n 

762 mnkr 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr 
föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns 
utredningsinstitut. 

Sysselsättning
en inom 
besöksnäringe
n 

501 2018-01-28 

Utfallet avser 2016 och har ökat från 498 
personer föregående år. Utfallet är hämtat från 
Handelns utredningsinstitut. 

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

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

Redovisning av 
tillgänglighetsf
örbättrande 
åtgärder i 
kommunala 
lokaler 

Tillgänglighetsi
nventering 
(fysisk) av 
STN:s 
fastigheter och 
anläggningar 
(camping, 
badplatser, 
parker, 
lekplatser med 
mera) 

2018-01-19 

Indikatorn är ej mätbar med nuvarande 
formulering. 

Förbättrad 
standard på 
gator, vägar, 
gång- och 

Andel invånare 
som är nöjda 
med 
kommunens 

57 55 59 2017-01-12 

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

cykelvägar 
KS, STN

gång- och 
cykelvägar 
(belysning, 
underhåll, 
snöröjning, 
trafiksäkerhet) 

Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 55. 

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

56 56 57 2017-01-12

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 55. 

Vägunderhåll i 
förhållande till 
beräknat 
nyvärde 

12,9 mnkr 2017-09-19

Indikatorn är tänkt att visa den totala 
underhållsskulden. Indikatorn bör byta namn 
för att bättre visa det. Vid utgången av 2016 
uppgår skulden till 12,9 mnkr. 

6.3 Utbildning 

Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Andelen elever 
som mår bra 
och trivs i 
skolan ska öka 
BIN, STN

Elever/pedago
gisk personal 
grundskola, 
antal 

10,7 

Andel flickor 
och pojkar i 
årskurs 5 som 
har en positiv 
syn på skolan 
och 
undervisningen 

86% 85% 88% 

Andel flickor 
och pojkar i 
årskurs 8 som 
har en positiv 
syn på skolan 
och 
undervisningen 

70% 68% 72% 

Andel flickor 
och pojkar som 
mår bra 

Andel flickor 
och pojkar som 
inte använder 
tobak, alkohol 
eller droger 

Elevnärvaro 
vid skollunchen 
på högstadiet 
och vid 
Duveholmsgy
mnasiet och 
KTC 

75% 2018-01-19

En ökning med 3 procentenheter sedan 
delårsuppföljningen. Ett mönster är att 
närvaron minskar under vårterminen för att 
sedan öka under höstterminen. 
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6.4 Omsorg och trygghet 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Minskad risk 
för undernäring 
för 
äldreomsorgen
s brukare 
STN, VON 

Andel brukare i 
särskilt boende 
med risk för 
undernäring 
enligt 
bedömning i 
Senior Alert 

52% 57% 42%  

Andel brukare i 
särskilt boende 
med bedömd 
risk för 
undernäring 
som har en 
planerad 
förebyggande 
åtgärd 

51% 48% 56%  

Andel brukare i 
äldreomsorgen 
vars nattfasta 
är mindre än 
11 timmar 
(med hänsyn 
taget till den 
enskildes 
önskemål) 

39% 35% 46% 2018-01-19 
 
Höstens nattfastemätning utfördes under 
oktober. 

Ökad trygghet 
och säkerhet 
för 
kommunens 
invånare 
KS, BIN, 
KULN, STN, 
VON, VSR 

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen 

59% 45% 71% 2018-01-28 
 
Utfallet avser andel invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut ensam sent en kväll i 
området där du bor, känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Katrineholm: totalt 59%, kvinnor 
45%, män 71%. Medelvärde länet: totalt 62%, 
kvinnor 50%, män 74%. 

Andel av till 
kommunen 
inkommande 
uppdrag 
avseende 
klottersanering 
som slutförs 
inom 24 
timmar 

81%   2018-01-22 
 
29 av 36 klotterärenden har sanerats inom 24 
timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid 
möjligt att hinna sanera inom 24 timmar. 
Väder/temperatur kan också göra sanering 
inom 24 timmar omöjlig, särskilt vintertid. 

Antal anmälda 
våldsbrott i 
kommunen 
(per 100 000 
invånare) 

1 610   2018-01-28 
 
Utfallet avser 2016. 

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

72   2018-01-28 
 
Utfallet avser 2016. 

Andel olyckor 
där 
räddningstjänst
ens första 
enhet kommer 
fram inom 

98%   2018-01-28 
 
Utfallet avser 2016. 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

målsatt tid 

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

5 835 2018-01-28 

Utfallet avser 2016. 

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

43% 2018-01-28 

Utfallet avser 2016. 

6.5 Kultur, idrott och fritid 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

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

Andel invånare 
som upplever 
sig vara 
delaktiga i 
kulturlivet i 
Katrineholm 

45% 50% 38% 2017-01-12 

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel invånare 
som upplever 
sig delaktiga i 
idrottslivet i 
Katrineholm 

40% 40% 41% 2017-01-12 

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Antal deltagare 
i Perrongens 
gruppverksam
heter 

130 94 22 

Antal 
deltagare/besö
kare i kultur- 
och 
turismnämnde
ns 
programverksa
mhet 

4 789 

Antal 
medlemmar i 
föreningar som 
sorterar under 
kultur- och 
turismnämnde
n 

Antal 
deltagare/besö
kare i 
kulturföreninga
rnas program 

Antal aktiva 
låntagare på 
Katrineholms 

12 281 6 477 5 070 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

bibliotek 

Goda 
möjligheter till 
en innehållsrik 
och aktiv fritid i 
Katrineholms 
kommun 
BIN, KULN, 
STN, VON 

Invånarnas 
bedömning av 
fritidsmöjlighet
erna i 
kommunen 
(parker, natur, 
idrott, kultur, 
föreningsliv, 
nöjen) 

60 62 59 2017-01-12 

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 
Medelvärde samtliga 136 deltagande 
kommuner: 61. 

Sportcentrum 
ska ha nöjda 
utövare och 
besökare 
STN 

Andel nöjda 
utövare och 
besökare på 
Sportcentrum 

95% 2018-01-19 

Redovisat utfall avser tidigare mätning. På 
grund av omfattande ny- och ombyggnation i 
Duveholmshallen har någon ny 
undersökningen inte genomförts. 
Undersökningen ska genomföras när 
byggnationsarbetet avslutats. 

Förbättrade 
möjligheter att 
delta i sociala 
aktiviteter för 
brukare i 
äldreomsorgen 
STN, VON 

Andel 
boendeplatser i 
särskilt boende 
som erbjuder 
minst två 
organiserade 
och 
gemensamma 
aktiviteter på 
vardagar 

44% 

Andel 
boendeplatser i 
särskilt boende 
som erbjuder 
minst en 
organiserad 
och gemensam 
aktivitet per 
dag under 
helgen 

20% 

Andel äldre 
som svarar att 
de är 
ganska/mycket 
nöjda med de 
aktiviteter som 
erbjuds på sitt 
särskilda 
boende 

72% 72% 70% 

Andel äldre i 
särskilt boende 
som inte 
besväras av 
ensamhet 

37% 36% 42% 

Andel äldre 
med hemtjänst 
som inte 
besväras av 
ensamhet 

52% 51% 53% 

Antal äldre 
som äter i de 
kommunala 
lunchrestauran
gerna 

138 2017-01-23 

Den första mätningen har genomförts under 
hösten, varför jämförelse ännu saknas. 

Jämställda 
kultur- och 

Könsfördelning 
på Perrongen, 

29% 29% 71% 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

fritidsverksamh
eter 
BIN, KULN, 
STN, VON 

Lokstallet 

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
kulturella 
föreningslivet 

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
idrotts- och 
fritidsrelaterad
e föreningslivet 
inom service- 
och 
tekniknämnden
s 
verksamhetso
mråden 

62% 38% 62% 2018-01-22 

Sammanlagt 78 190 deltagartillfällen varav 48 
764 pojkar/män 

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

Andel invånare 
som använder 
tobak 

2017-01-26 

Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. 
Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. 
Nästa undersökning sker 2017. 

Andel invånare 
med skadliga 
alkoholvanor 

2017-01-26 

Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 
7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017. 

Andel invånare 
med goda 
kostvanor 

2017-01-26 

Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och 
grönt minst 5 ggr/dag.Riket: kvinnor 11%, män 
5%, totalt 8%. Nästa undersökning sker 2017. 

Andel invånare 
som är fysiskt 
aktiva 

2017-01-26 

Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 
tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. 
Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. 
Nästa undersökning sker 2017. 

6.6 Hållbar miljö 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

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

Andel miljöbilar 
av totalt antal 
bilar i 
kommunkoncer
nen 

51% 2018-01-23 

Utfallet avser andel miljöbilar i 
kommunkoncernen 2017 enligt preliminära 
uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla 
kommuner: 34%. 

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

Minskning av 
energianvändni
ng i 
kommunens 
lägenhetsbestå
nd sedan 2008 

16,5% 2018-01-28 

Utfallet avser procentuell minskning av 
energianvändning för el och värme i KFAB:s 
lägenhetsbestånd 2016 jämfört med basåret 
2008. Målet är att energianvändningen ska 
minska med 20 procent till 2020. 

Minskning av 
energianvändni
ng i 

13,9% 2018-01-28 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

kommunens 
verksamhetslo
kaler sedan 
2008 

Utfallet avser procentuell minskning av 
energianvändning för el och värme i KFAB:s 
verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret 
2008. Målet är att energianvändningen ska 
minska med 20 procent till 2020. 

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

Andel sjöar 
med god 
ekologisk 
status 

16% 2018-01-28 

Utfallet avser provtagningen 2015, ingen 
provtagning har genomförts under 2016 och 
2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018. 

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

Areal reservat 
och 
biotopskydd 

713ha 2018-01-19 

Utfallet avser 2015. 

Fortsatt 
utveckling av 
klimatsmarta 
och ekologiska 
måltider i 
kommunens 
måltidsverksa
mhet inom 
förskola, skola 
och 
äldreomsorg 
BIN, STN, 
VON 

Matsvinn per 
portion i 
samband med 
lunchservering
arna, antal 
gram 

51 g 2018-01-19 

Matsvinnet ligger stabilt över tid. Sedan 
delårsuppföljningen har svinnet minskat med 1 
g per portion. 

Kostnaden för 
kommunens 
inköp av 
ekologiska 
livsmedel som 
andel av 
kommunens 
totala kostnad 
för inköp av 
livsmedel 

32% 2018-01-19 

Kostnaden för inköp av ekologiska livsmedel 
som andel av kommunens totala kostnad för 
livsmedelsinköp minskar från 32,7 vid 
delårsuppföljningen. 

Kostnaden för 
kommunens 
inköp av 
närproducerad
e livsmedel 
som andel av 
kommunens 
totala kostnad 
för inköp av 
livsmedel 

10% 2018-01-19 

I princip samma utfall som vid 
delårsuppföljningen. 

Livsmedelsinkö
pens 
klimatavtryck 

2018-01-19 

Mätningen visar att Co2 utsläppen minskar 
med 5 procent  från 2016. 

Ökat gästfokus 
i kommunens 
måltidsverksa
mhet inom 
förskola, skola 
och 
äldreomsorg 
BIN, STN, 
VON 

Andel barn 
som är nöjda 
med maten 
och 
måltidsmiljön 

65% 63% 66% 2017-03-09 

Utfallet avser 2016. Det visar andel som svarat 
instämmer helt/till stor del på påståendet "Jag 
är nöjd med skolmaten", och är en 
sammanslagning av svaren i de enkäter som 
skickats till barn och elever inom kommunal 
förskola, grundskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

Andelen äldre 
som svarar att 
maten smakar 
ganska/mycket 
bra på sitt 
särskilda 
boende 

78% 75% 83% 

Andelen äldre 74% 71% 84% 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

som svarar att 
måltiderna på 
sitt särskilda 
boende 
oftast/alltid är 
en trevlig stund 
på dagen 

Andelen äldre 
på särskilt 
boende med 
en aktuell 
genomförande
plan som 
innehåller 
information om 
den äldres 
önskemål och 
behov i 
samband med 
måltiderna 

16% 

Andel barn 
som har 
möjlighet att 
välja mellan 
olika maträtter 

76% 2018-01-19 

Att resultaten sjuker något beror på att det 
öppnats fler förskolor med mottagningskök. 

Andel äldre på 
särskilt boende 
som har 
möjlighet att 
välja mellan 
olika maträtter 

21% 2018-01-19 

Resultaten sjunker kraftigt från föregående 
uppföljning (då 40%). Detta beror på att 
projektet vid Igelkotten avslutats. 

Andel elever 
som har en bra 
schemaläggnin
g av lunchen 

98% 

6.7 Ekonomi och organisation 

Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

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

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter 
och utjämning 

3% 2017-09-14 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

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

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

Nej 2017-09-14 

Utfallet avser kommunen som helhet 2016. 

Kommunens 
lokalresurser 
ska utvecklas 
för ökad 
funktionalitet, 

Kundnöjdhet 
avseende 
KFAB:s 
verksamhetslo

NKI 64 2017-09-14 

Utfallet avser NKI för kommunen som helhet 
enligt mätning 2016. 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

kostnadseffekti
vitet och 
kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

kaler 

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

Andel invånare 
som får svar 
på en enkel e-
postfråga inom 
två 
arbetsdagar 

83% 2018-01-23 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 86%. 

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

44% 2018-01-23 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 52%. 

Gott 
bemötande via 
telefon, andel 
av maxpoäng 

84% 2018-01-23 

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 81% 

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

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

81% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 79%. 

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

79% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i 
undersökningen. Medelvärde alla deltagande 
kommuner 82%. 

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

Resultat i 
undersökninge
n kring hållbart 
medarbetareng
agemang 

80% 80% 79% 2018-01-23 

Utfallet avser kommunen som helhet 2017. 
Jämfört med undersökningen 2015 har 
resultatet förbättrats för alla tre delindex; 
ledarskap, motivation och styrning. Resultatet 
har förbättrats både för kvinnor och män. 

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

Andel 
påbörjade 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts 

56% 2018-01-28 

Utfallet avser 2017 och visar antal rekryterade 
personer i förhållande till antal utannonserade 
tjänster. En viss osäkerhet finns pga att 
rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i 
systemet. 

Andel 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts med 
eftersökt 
kompetens 
enligt 
rekryteringskra
vprofilen 

2018-01-28 

Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett 
tillförlitligt sätt. 
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall 
kvinnor

Utfall män Kommentar

Andel anställda 
med heltid 

77,7% 75,1% 87,5% 2018-01-28

Utfall per 2017-11-30 för kommunen som 
helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och 
män. 

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

Andel 
sjukfrånvarotim
mar av 
ordinarie 
arbetstid, totalt 

7,9% 8,3% 6,1% 2018-01-28

Utfallet avser sjukfrånvaro bland 
tillsvidareanställda i kommunen som helhet 
under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. 
Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron 
minskat för kvinnor men ökat något för män. 

Del av 
sjukfrånvaro 
som är längre 
än 60 dagar 

53,3% 55,1% 43% 2018-01-28

Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som 
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 
bland anställda i kommunen som helhet under 
perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. 
Jämfört med föregående år har andelen 
minskat något både för kvinnor och män. 
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Bilaga 1 
 Detaljerad redovisning per enhet
 Organisationsschema
 Hållbarhetsarbetet samt
 Investeringsuppföljning för projekt inom

service- och tekniknämnden
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Service- och teknikförvaltningen totalt 
Verksamhetens intäkter delas upp i externa (30 procent) respektive interna (70 procent). De externa 

intäkterna består till stor del av att service- och teknikförvaltningen utför arbete åt olika beställare. De 

interna intäkterna kommer, utöver den beslutade ramfinaniseringen, till stor del från bildnings- och vård- 

och omsorgsnämndernas måltidsverksamheter.  

Verksamhetens kostnader består huvudsakligen av personalkostnader och därefter övriga externa 

verksamhetskostnader (energi, livsmedel, drivmedel etc.). Kostnader för tidigare genomförda 

investeringar (kapitalkostnader) är också en betydande kostnadspost för vilken nämnden får full täckning 

för.   

Service- och tekniknämndens positiva resultat på 1002 tkr är till stor del kopplat till den positiva 

avvikelsen på vinterväghållning. En återkommande osäkerhetsfaktor i service- och tekniknämndens 

budget är vinterväghållningen, som beroende på opåverkbara faktorer (vädret) kan avvika kraftigt från 

budget åt båda håll. 2017 både inleddes och avslutades med relativt milda vintermånader, vilket 

medförde att de budgeterade vinterväghållningskostnaderna inte överskreds utan tvärtom kunde lämna ett 

överskott. 

Ack. utfall 
perioden

Ack. budget 
perioden

Ack. avvikelse 
perioden

Budget helår

INTÄKTER

Externa intäkter 47 414 35 731 11 683 35 731 

Interna intäkter 123 989 128 940 -4 951 128 940 

SUMMA INTÄKTER 171 403 164 671 6 732 164 671

KOSTNADER

Anläggning och underhållsmaterial -3 840 -4 785 945 -4 785 

Bidrag -4 515 -4 748 233 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -10 513 -9 162 -1 351 -9 162 

Personalkostnader -112 670 -112 455 -215 -112 455 

Externa hyror -18 325 -18 712 387 -18 712 

Interna hyror -15 0 -15 0 

Interna övriga kostnader -13 262 -13 416 154 -13 416 

Kapitalkostnader -32 246 -32 247 0 -32 247 

Finanskostnader 60 65 -5 65 

Övriga verksamhetskostnader -76 860 -70 997 -5 864 -70 997 

varav elkostnader -5 527 -5 566 39 -5 566 

varav drivmedel -1 251 -1 091 -160 -1 091 

varav fjärrvärme -565 -660 95 -660 

varav livsmedel -26 357 -24 896 -1 461 -24 896 

SUMMA KOSTNADER -272 186 -266 456 -5 730 -266 456

TOTALT -100 783 -101 785 1 002 -101 785 
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Stab 

Utfall: 178 tkr 

Ekonomiska kommentarer för 2017: 

De avvikelser som finns på de olika kostnadsslagen avser i huvudsak intäkter och kostnader 

kopplade till Summer Club. Summer Club finansieras fullt ut med statliga medel varför dessa 

avvikelser inte påverkar resultatet. 

Väsentliga händelser december 2017: 

Under december månad har Staben arbetat intensivt med den kommande flytten till Rådmannen. 

Det avser både ekonomisk och verksamhetsmässiga insatser. 

Under december har det även varit ett intensivt arbete med verksamhetsplanering, budget- och 

bokslut. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 1 508 101 1 407 101 

Interna intäkter 686 891 -205 891 

SUMMA INTÄKTER 2 194 992 1 202 992 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag -38 0 -38 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -470 -16 -454 -16 

Personalkostnader -4 048 -3 984 -64 -3 984 

Externa hyror -20 0 -20 0 

Interna hyror -15 0 -15 0 

Interna övriga kostnader -153 -140 -13 -140 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -669 -248 -421 -248 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -15 -10 -4 -10 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -20 -14 -7 -14 

SUMMA KOSTNADER -5 413 -4 388 -1 024 -4 388 

TOTALT -3 218 -3 396 178 -3 396 
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Mat och måltider 
Utfall: -374 tkr (av utfallet avser 188 tkr dietistverksamheten) 

Ekonomiska kommentarer 2017: 

Externa intäkter - driftsbidragen för extratjänsterna är högre än budgeterat. Samtidigt påverkar 

extratjänsterna personalkostnaderna negativt. Personakostnaderna är också högra pga. ökade 

kostnader för vikarier. Detta då vi nu betalar sjuklön även till inbokade vikarier som blir sjuka. 

Den positiva interna intäkten förklaras i huvudsak av fler pedagogiska luncher, vilket i sin tur 

beror på en utökad verksamhet. 

Den kraftiga negativa avvikelsen för livsmedelskostnader förklaras i huvudsak av ökade 

kostnader främst för proteinrika livsmedel. 

Väsentliga händelser december 2017: 

Under december förnyades avtalen med sju lokala livsmedelsleverantörer. 

Det genomfördes också en tillfällig omorganisation vid enheten. En av enhetens två 

enhetschefer flyttade tillfälligt till Vingåkers kommun och ersattes av en halvtids gruppledare. 

Under december ägnades mycket tid åt internt planerings- och budgetarbete. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 11 036 9 794 1 242 9 794 

Interna intäkter 71 725 69 890 1 835 69 890 

SUMMA INTÄKTER 82 761 79 685 3 077 79 685 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial -21 0 -21 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -2 153 -1 426 -727 -1 426 

Personalkostnader -45 162 -43 430 -1 731 -43 430 

Externa hyror -3 922 -3 897 -25 -3 897 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -5 473 -5 311 -162 -5 311 

Kapitalkostnader -2 040 -2 039 -1 -2 039 

Finanskostnader -1 0 -1 0 

Övriga verksamhetskostnader -23 596 -22 813 -783 -22 813 

varav elkostnader -140 -140 0 -140 

varav drivmedel -3 0 -3 0 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -20 675 -19 676 -999 -19 676 

SUMMA KOSTNADER -82 367 -78 917 -3 451 -78 917 

  Totalt 394 768 -374 768 
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Verksamhetsservice 

Utfall: 501 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017: 

Positiv avvikelse på externa intäkter pga. ett icke budgeterat lönebidrag samt ett tillkommande 

projekt rörande mobiltäckningsmätning. Fler städuppdrag än budgeterat bidrar också till den 

positiva avvikelsen. 

Personalkostnaderna avviker negativt bl.a. pga. den engångsutbetalning som tidigare beskrivits. 

Den positiva avvikelsen för interna övriga kostnader beror på att kostnader har gått mot fel 

konton. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 1 480 1 192 288 1 192 

     

Interna intäkter 27 089 26 943 146 26 943 

SUMMA INTÄKTER 28 569 28 135 434 28 135 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -189 -15 -174 -15 

Personalkostnader -3 800 -3 509 -290 -3 509 

Externa hyror -56 -59 3 -59 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -64 -849 785 -849 

Kapitalkostnader -642 -642 0 -642 

Finanskostnader -1 0 -1 0 

Övriga verksamhetskostnader -24 306 -24 050 -256 -24 050 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -26 -34 8 -34 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -29 056 -29 124 68 -29 124 

     

TOTALT -488 -989 501 -989 
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OLC & vaktmästeri 

Utfall: 88 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017: 

Den positiva avvikelsen avseende interna intäkter förklaras i huvudsak av ökade 

livsmedelspriser. De livsmedel som köps in vid omlastningscentralen säljs sedan vidare i 

verksamheten, bland annat till vård och omsorgs- respektive bildningsförvaltningen. 

Omlastningscentralen har en ökad försäljning till externa kunder och vaktmästeriet har fler 

uppdrag än budgeterat vilket bidrar till den positiva avvikelsen på de externa intäkterna. 

Den negativa avvikelsen för personalkostnader förklaras av att vaktmästeriet under delar av året 

haft en dubbelanställning för att säkra upp kompetensöverföring i samband med en 

pensionsavgång. 

Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 

Externa intäkter 1 399 1 100 299 1 100 

Interna intäkter 17 340 17 162 179 17 162 

SUMMA INTÄKTER 18 739 18 262 477 18 262 

KOSTNADER 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -50 -100 50 -100 

Personalkostnader -9 423 -9 159 -264 -9 159 

Externa hyror -287 -448 161 -448 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -700 -740 40 -740 

Kapitalkostnader -153 -153 0 -153 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -7 003 -6 627 -376 -6 627 

varav elkostnader 0 0 0 0 

varav drivmedel -212 -247 35 -247 

varav fjärrvärme 0 0 0 0 

varav livsmedel -5 445 -5 000 -445 -5 000 

SUMMA KOSTNADER -17 616 -17 227 -389 -17 227 

TOTALT 1 123 1 035 88 1 035 
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Gata & anläggning 

Utfall: -2632 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017: 

De interna intäkterna avviker negativt, detta beror främst en minskad intern intäkt för 

vinterväghållning. Samtidigt finns det en positiv avvikelse på vinterväghållningen. På så sätt 

finns en stark koppling mellan enhetens budget och budgeten för vinterväghållning. 

Anläggningsprojektet med Stockholmsvägens etapp 1 och 2 har ännu inte slutfakturerats. Detta 

kan inte göras förrän projekten är slutbesiktigade.  

För isbanan på Stortorget har enheten upparbetade kostnader avseende material och personal, 

motsvarande ca 165 tkr. Dessa kostnader kommer att faktureras KFV-marknadsföring. 

Budgetavvikelsen för elkostnaderna förklaras av ökade nätavgifter och större antal felsökningar 

än planerat. Ett exempel på felsökning, där också entreprenörer anlitats för felsökningen, var när 

belysningen inte fungerade i Talltullen/Eriksbergsvägen. I det fallet visade det sig vara flera 

olika elfel. 

100-års jubileet har inneburit ökade kostnader, främst i form av övertidsersättning (250 tkr), 

detta kompenseras inte förvaltningen för. 

Väsentliga händelser december 2017: 

Enheten har under året arbetat intensivt med rekryteringar av personal till arbetsledande 

befattningar. Arbetet pågår fortsatt. Svårigheten med att rekrytera personal har bl.a. påverkat 

enhetens arbete med fakturering och uppföljningar. Även övrig verksamhet vid enheten 

påverkas negativt. 

Arbetsbelastningen inom enhet är hög och enheten har fått prioritera vilka arbeten som ska 

utföras och även anlitat underentreprenörer/konsult i högre utsträckning än planerat. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 11 458 3 995 7 463 3 995 

Externa intäkter     

 4 192 12 295 -8 103 12 295 

Interna intäkter 15 650 16 290 -640 16 290 

SUMMA INTÄKTER     

     

KOSTNADER -2 632 -2 413 -219 -2 413 

Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 

Bidrag -5 119 -4 392 -727 -4 392 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -10 011 -10 660 649 -10 660 

Personalkostnader -500 -795 296 -795 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror -299 -244 -55 -244 

Interna övriga kostnader -2 944 -2 944 0 -2 944 

Kapitalkostnader -2 0 -2 0 

Finanskostnader -8 973 -7 039 -1 934 -7 039 

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>



  BOKSLUT 2017  
Service- och tekniknämnden 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

39 

 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

Övriga verksamhetskostnader -2 225 -2 127 -98 -2 127 

varav elkostnader -542 -473 -69 -473 

varav drivmedel 0 -10 10 -10 

varav fjärrvärme -16 -10 -6 -10 

varav livsmedel -30 480 -28 488 -1 992 -28 488 

SUMMA KOSTNADER     

 -14 830 -12 198 -2 632 -12 198 

TOTALT     

Vinterväghållning 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 24 0 24 0 

     

Interna intäkter 0 0 0 0 

SUMMA INTÄKTER 24 0 24 0 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -190 -350 160 -350 

Bidrag 0 0 0 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -1 315 -2 000 685 -2 000 

Personalkostnader -1 108 -1 270 162 -1 270 

Externa hyror -61 0 -61 0 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -2 621 -2 830 209 -2 830 

Kapitalkostnader -41 -41 0 -41 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -235 -300 65 -300 

varav elkostnader -10 0 -10 0 

varav drivmedel 0 0 0 0 

varav fjärrvärme -196 -300 104 -300 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -5 571 -6 791 1 220 -6 791 

     

TOTALT -5 547 -6 791 1 244 -6 791 
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Park 

Utfall: 723 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017:  

De externa intäkterna har en positiv avvikelse. Detta beror främst på ej budgeterade intäker för 

arbetet vid Talltullen, vilket också förklarar den negativa avvikelsen på övriga 

verksamhetskostnader. Även en fördröjd indexuppräkning av priserna mot KIAB påverkar de 

externa intäkterna positivt. 

En vakant tjänst under sex månader genererar en positiv avvikelse av personakostnader. 

Väsentliga händelser december 2017: 

Plantering av träd i Talltullen pågick till mitten av december. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER 7 369 5 300 2 069 5 300 

Externa intäkter     

 1 253 1 100 153 1 100 

Interna intäkter 8 621 6 400 2 221 6 400 

SUMMA INTÄKTER     

     

KOSTNADER -671 -422 -249 -422 

Anläggning och underhållsmaterial -10 0 -10 0 

Bidrag -450 -165 -285 -165 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -10 264 -10 783 518 -10 783 

Personalkostnader -611 -608 -3 -608 

Externa hyror 0 0 0 0 

Interna hyror -153 -75 -77 -75 

Interna övriga kostnader -2 047 -2 047 0 -2 047 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 

Finanskostnader -3 986 -2 594 -1 393 -2 594 

Övriga verksamhetskostnader -174 -149 -25 -149 

varav elkostnader -173 -177 4 -177 

varav drivmedel -281 -350 69 -350 

varav fjärrvärme 0 -6 6 -6 

varav livsmedel -18 192 -16 693 -1 499 -16 693 

SUMMA KOSTNADER     

 -9 571 -10 293 723 -10 293 

TOTALT     
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Skog & natur 

Utfall: 446 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017:  

Enheten har under året arbetat mot investeringsprojekt. Lägre kostnader för anläggnings- och 

underhållsmaterial beror på att kostnaderna istället har belastat investeringsprojekten. 

Pga. många sjukskrivningar visar personalkostnaderna ett positivt resultat. 

De externa intäkterna är lägre pga. att skogsavverkningen har skett i mindre omfattning än 

planerat. 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 3 038 3 782 -745 3 782 

     

Interna intäkter 226 50 176 50 

SUMMA INTÄKTER 3 264 3 832 -569 3 832 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -317 -1 520 1 203 -1 520 

Bidrag -8 0 -8 0 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -175 -90 -85 -90 

Personalkostnader -5 270 -5 772 502 -5 772 

Externa hyror -197 -195 -2 -195 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -135 17 -152 17 

Kapitalkostnader -1 387 -1 387 0 -1 387 

Finanskostnader 63 65 -2 65 

Övriga verksamhetskostnader -851 -409 -442 -409 

varav elkostnader -44 0 -44 0 

varav drivmedel -121 0 -121 0 

varav fjärrvärme -84 0 -84 0 

varav livsmedel 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER -8 276 -9 291 1 015 -9 291 

     

TOTALT -5 012 -5 459 446 -5 459 

 

  

<<Bilaga 1>>

<<Bilaga 1>>



  BOKSLUT 2017  
Service- och tekniknämnden 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

42 

 

Sportcentrum 

Utfall: 171 tkr 

Ekonomiska kommentarer 2017: 

De externa intäkterna har påverkats negativt av ombyggnation vid Sportcentrum, den minskade 

intäkten kan också förklaras av ett visst tapp i antalet säsongsbokningar. 

Den positiva avvikelsen när det gäller de interna intäkterna beror i huvudsak på högre intäkter 

för simundervisning än budgeterat. När det gäller simundervisningen kan det konstateras att det 

finns än större efterfrågan än vad som kan tillhandhållas. 

Elkostnaderna är lägre än budgeterat. Det finns fler förklaringar till det. Resultatet påverkas 

(trots höjda nätavgifter) positivt av bl.a. billigare el vid tennishallen och mindre energiåtgång för 

konstgräsplanen. 

Väsentliga händelser december 2017: 

Vid Backavallen har det under december varit omfattande aktivitet. Bl.a. har det varit Skobes 

Cup med mer än 500 aktiva och en isshow i en fullsatt ishall. Stora arrangemang innebär ett 

uppsving för besöksnäringen i kommunen då föräldrar och anhöriga konsumerar under vistelsen. 

Annandagsbandyn var en annan publikframgång. Med ca 1700 åskådare låg Katrineholm i den 

absoluta toppen när det gäller annandagsbandyn, alla seriesystem inräknat. 

I Duveholmshallen har det i december ägt rum två stora fotbollscuper, Värmbols fotbollscup för 

ungdomar samt Speceritjänstcup för seniorer. Utöver fotbollen har det också varit flera andra 

arrangemang bl.a. en stor dans tävling - Nordic Open Cup samt den årliga bordtennisturningen 

Julpoolen. 

En avslutande reflektion från Backavallen är att det är en tydlig ökning av intresset av 

allmänhetens åkning. 

 

  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

INTÄKTER     

Externa intäkter 9 768 10 235 -467 10 235 

     

Interna intäkter 766 200 566 200 

SUMMA INTÄKTER 10 533 10 435 98 10 435 

     

KOSTNADER     

Anläggning och underhållsmaterial -6 -80 74 -80 

Bidrag -4 457 -4 748 291 -4 748 

Köp av 
  verksamhet inkl konsultkostnader -349 -228 -121 -228 

Personalkostnader -12 312 -12 389 78 -12 389 

Externa hyror -12 029 -12 029 0 -12 029 

Interna hyror 0 0 0 0 

Interna övriga kostnader -266 -209 -56 -209 

Kapitalkostnader -7 716 -7 716 0 -7 716 
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  Ack. utfall 
perioden 

Ack. budget 
perioden 

Ack. avvikelse 
perioden Budget helår 

Finanskostnader 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -6 770 -6 578 -192 -6 578 

varav elkostnader -2 931 -3 150 219 -3 150 

varav drivmedel -147 -129 -18 -129 

varav fjärrvärme -5 0 -5 0 

varav livsmedel -200 -190 -10 -190 

SUMMA KOSTNADER -43 906 -43 978 72 -43 978 

     

TOTALT -33 373 -33 543 171 -33 543 
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Organisationsschema för service- och teknikförvaltningen, 2017-12-
31 
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Hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen  
Service- och teknikförvaltningen har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt. I syfte 

att ännu bättre strukturera och synliggöra hållbarhetsarbetet har förvaltningen under 2017 inlett ett 

utvecklingsarbete. I ett första skede vi vill bredda hållbarhetsperspektivet. Som illustreras nedan utgörs 

hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen av tre perspektiv, där alla perspektiv är lika 

viktiga. Under 2017 har ett arbete genomförts inom samtliga perspektiv. Nedan följer ett urval av dessa 

aktiviteter.  

Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta utveckla modellen med uttalande mål inom de olika 

perspektiven samt arbeta fram möjliga sätt att mäta och relatera våra resultat. 

 

 

Social hållbarhet 

Förvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika anledningar 

befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till exempel röra sig om personer 

som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga hinder. Vid förvaltningen arbetar drygt 40 personer 

som i olika omfattning behöver särkskilt stöd i sitt arbete. 40 personer motsvarar ca 20 procent av 

medarbetare vid förvaltningen. Många av dessa personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen 

varje dag leverererar en verksamhet av hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar 

är bra för individen men också en mycket viktig faktor i en långsiktigt hållbar personalförsörjning.   

Förvaltningen tar också, i samarbete med Viadidakt och Arbetsförmedlingen, emot språkpraktikanter. 

Trots detta kan vi konstatera att antalet anställda födda i annat land inte är så många vid förvaltningen. 

Med anledning av det kommer en översyn att göras. Översynens syfte är att säkerställa att det inte finns 

struktur eller andra hinder som begränsar. Förvaltningens arbete med kompetensbaserad rekrytering är ett 

sätt minska risken för att vissa grupper förfördelas i urval och vid rekryteringar. Ett annat sätt att bredda 

rekryteringsunderlaget kan vara utformning av och kanal för rekryteringsannonser.  
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Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg och utvecklande 

arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med social hållbarhet. Förvaltningen arbetar 

aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Exempel på aktiviteter är årliga 

inspirationsdagar, hälsodag och en större delaktighet i verksamhetsplanering och den egna 

arbetssituationen.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till våra investeringsprojekt, är 

begreppet kostnadsmedvetenhet en ledstjärna. Vi säkerställer kostnadsmedvetenheten genom att ha 

ordning och reda i vår ekonomi, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna uppföljningar för både 

driften, investering och upphandlingar. Andra exempel på aktiviteter för att uppnå ökad 

kostnadsmedvetenhet är förvaltningens väl utvecklade lönesättningsmodell, digitalisering av 

betalningsströmmar och kunskapshöjande aktiviteter.  

Under året har ett intensivt arbete för att minska sjukfrånvaron gjorts. Arbetet har gett resultat och 

tidigare höga sjukskrivningstal börjar nu sjunka. Minskad sjukfrånvaro leder inte bara till minskade 

vikariekostnader utan bidrar också till vinster i det sociala perspektivet. Andra konkreta aktiviteter som 

bidrar till ekonomisk hållbarhet är den framtagna policyn för inköp IT/telefoni och den bilpool som 

införts på förvaltningskontoret. Den senare är ett tydligt exempel där en aktivitet inom ett 

hållbarhetsperspektiv ger positiva effekter även i ett annat perspektiv. I exemplet med bilpoolen blir det 

en lägre kostnad för bilar/transport men också miljövinster genom att vi effektiviserar bilåkandet och 

möjliggör mer miljövänliga alternativ så som cykel.  

Det finns många fler exempel på aktiviteter och idéer som bidrar till hållbarhet i det ekonomiska 

perspektiv och arbetet kommer fortsätta 2018. Ett omfattande ekonomiskt arbete pågår inför 

verksamhetsflytten till kvarterat Rådmannen. Under 2018 vill förvaltningen ta ytterligare steg för att 

förbättra faktureringsarbete, utveckla styrning av inköp samt utveckla tydliga pris och affärsmodeller.  

Sammantaget har förvaltningens arbete med ekonomisk hållbarhet gett resultat. Prognoserna under 2017 

har visat sig stämma väl med utfallet och det slutliga resultatet är ett mindre överskott.  

 

Miljömässig hållbarhet 

Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stor. Stora inköpsvolymer 

i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör 

att våra val kan göra stor skillnad.  

Flera aktiviteter pågår för att minska matsvinnet i våra måltidverksamheter. Inom måltidverksamheten 

pågår också flera energibesparande aktiviteter. I den nyligen genomförda livsmedelsupphandlingen 

ställdes krav på HVO-transport vilket leder till mer klimatsmarta transporter. I enlighet med kommunens 

måltidspolitiska program arbetar förvaltningen också för att nå målen för andelen ekologiska- och 

närproducerade livsmedel.  

För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer 

klimatsmarta alternativ pågår. Under 2017 har bland annat en elbil köpts in. Utbytet till el-bilar kräver 

också en utbyggd infrastruktur vad gäller laddmöjligheter. Service- och teknikförvaltningen har därför 

ansökt om statliga stöd för laddstolpar via det så kallade klimatklivet.  
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Utöver att förvaltningen kan bidra till kommunens minskade miljöpåverkan genom att ställa om till 

miljömässiga transporter eller genom mer miljömedvetna inköp kan även de mindre insatserna göra stor 

skillnad. Exempel på sådana insatser under 2017 är införande av doseringsutrustning för städkemikalier 

på Sportcentrum, vaktmästarnas uppdrag att välja energieffektivare varianter vid utbyten av lampor och 

Stabens arbete för att minska onödiga utskrifter och arbetet med att säkerställa att ingen kontorsbelysning 

vid förvaltningskontoret lyser i onödan. Under 2018 kommer arbetet för en hållbar miljö fortsätta. Bland 

annat planeras arbetet med att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid Backavallen, en 

utbildning för personalen kring rätt kem vid lokalvård och dosering och framtagandet av en 

återvinningsstruktur för uttjänta mobiltelefoner. 
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Investeringar 2017 

2017 års avvikelse för investeringar är 23 493 tkr. Summan som föreslås att ombudgeteras är 

dock 24 693 tkr. Anledningen till att det belopp som förslås ombudgeteras är 1 200 tkr högre än 

avvikelsen beror på ett hanteringsfel i budgetprocessen. Enligt beslut i kommunfullmäktige 

160822 beviljades service- och tekniknämnden ett tilläggsanslag med 1 200 tkr för broåtgärder. 

Tilläggsanslaget justerades aldrig i budgeten. I dialog med ekonomiavdelningen har nu 

Projekt Investeringar STN 2017 (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Förslag till 

ombudgetering

63017 Arbetsmiljöåtgärder 573 500 -73

63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) 3 119 3 089 -30

63155 Oförutsedda investeringar 2 041 1 800 -241

63156 IT och datastöd 202 500 298

Totalt Förvaltningschef 5 936 5 889 -47 0
63024 Storköksutrustning 2 405 2 500 95 80

63125 Måltidsmiljö i våra restauranger 484 524 40 40

Totalt Mat & måltider 2 890 3 024 134 120

63154 Datastöd utveckling tillgänglighet 48 100 52 52

63170 Matbil, fossilfri 0 600 600 600

Totalt OLC Vaktmästeri 48 700 652 652
63169 Maskiner och utrustning verksamhetsservice 330 500 170 160

Totalt Verksamhetsservice 330 500 170 160
63002 Fordon och maskiner 5 199 6 166 967 967

63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar 0 648 648

63035 Beläggningsytor 7 151 7 398 247 247

63081 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 245 427 182 182

63102 Gatubelysning,byte stolpar 837 885 48

63104 Gatubelysning,byte kreosostolpar 163 114 -49

63106 Brobesiktningar oc h broåtgärder 3 634 1 722 -1 912

63113 Motionsspår 876 1 200 324 324

63143 Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen mfl 875 861 -14

63152 Belysning Djulö alle 268 140 -128

63160 Belysning 624 2 000 1 376 1 207

63033 Gatubelysning, Byte till LED-belysning 1 2 470 2 469 2 553

63053 Belysningsstolpar, besiktning byte 3 219 216

Totalt Gata/Anläggning 19 876 24 250 4 374 5 480
63013 Friluftsbad 383 558 175 175

63021 Upprustning lekplatser, parkmöbler 567 1 000 433 433

63058 Uppsättning stålkanter finparker 0 80 80

63139 Automatbevattning park 15 93 78 78

63157 Växthuset, recyclering 0 100 100

63158 Växthuset, teknik och utrustning 560 450 -110

63159 Parker och grönytor 199 475 276 276

Totalt Park 1 723 2 756 1 033 963
63022 Övriga IP, upprustning fastigheter 430 625 195 195

Totalt Skog och natur 430 625 195 195
63026 Sportutrustning 742 800 58 58

63086 Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriör 3 584 3 500 -84

63144 Backavallen, arbetsfordon 0 400 400 152

63146 Backavallen, ishallen  avbytarbås, kiosk, akustik 0 129 129 129

63147 Vandrarhem badrum 237 250 13

63161 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 1 004 800 -204

63162 Backavallen utemiljö, belysning m.m. 175 200 25

63163 Backavallen, ishallen lokalanpassningar 0 150 150 150

63164 Djulö camping elstolpar, campingstugor 138 140 2

63165 Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa 1 464 1 322 -142

63166 Idrottens Hus 607 16 200 15 593 15 593

63167 Gymnastikutrustning 159 200 41 41

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

Totalt Sportcentrum 8 110 25 091 16 981 17 123

Totalt STN 39 342 62 835 23 493 24 693
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överenskommits att detta belopp istället ska inkluderas i det totalbelopp som ombudgeteras till 

2018.  
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Bilaga 2- Statistik och nyckeltal 
 
Elevunderlag, antal inskrivna elever 
höstterminen 2015 2016 

 
 

2017 

Grundskola 3 415 3 674 3787 
Gymnasieskola Duveholm/KTC 900 923 1023 
Summa 4 315 4 597 4810 

Elevnärvaro vid skolluncher i procent    

Grundskola 92 89 89 
Gymnasieskola 75 70 70 
Telefoni    

Analoga anknytningar antal 0 0 0 
MEX anknytningar antal (tidigare OE) 758 785 888 
Digitala anknytningar 0 0 0 
Anknytningar IP-telefoni 244 213 227 
Antal anknytningar 1 002 998 1115 
Samtalskostnader, tkr 620 736 420 
Antalet bilar med alternativa 
drivmedel     

Biogas 68 72 81 
Etanol 0 0 0 
Miljödiesel med partikelfilter 1 0 0 
Halkbekämpning    

Antal snöfall 27 19 22 
Antal utryckningar 18 11 12 
Antal efterarbeten 34 14 16 
Antal rensaltningstillfällen 41 45 38 
Salt förbrukning i ton 163 217 157 
Sand förbrukning i ton 110 75 215 
Flis förbrukning i ton (1) 1079 606 775 
Total volym sand och flis i ton (2) 1189 681 990 
Flis (1) delat med total volym (2) i 
procent 91 89 78 
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Gatubelysning 2015 2016 2017 

Megawattimmar MWh 2 078 2 049 1943 
Antal lampbyten till LED 0 618 0 
Uppskattat antal lampbyten, seriebyten 
(vart fjärde år) 1 952 1 717 1486 
Skogsavverkning 

Kubikmeter i egen regi planerat 800 800 800 

Kubikmeter i egen regi utfall 546 486 628 
Skyddsjakt och klottersanering 

Skyddsjakt: antal utryckningar (antal 
djur) 242 (148) 217 (129) 207 (135) 
Antal omfattande* klottersaneringar 12 29 36 

* Omfattande = klotter som kräver särskild utrustning för att åtgärda.

Parkeringsövervakning 

Antal parkeringsanmärkningar 2 675 2 504 3 874 
Intäkter, tkr 927 782 1 253 
Utgifter, tkr 455 440 332 
Besöksstatistik, Sportcentrum 

Simhall, antal besök 120 783 126 628 127 734 
Djulö Camping, antal gästnätter 36 830 35 618 39 001 
Föreningsaktivitet 

Aktivitetsstöd 

Antal sökande föreningar 48 48 * 
Antal sammankomster 14 659 16 548 * 
Antal deltagartillfällen 172 930 168 503 * 
Ledarutbildningsbidrag 

Antal sökta kurser 39 28 26 
Antal sökta kursdagar 381 240 196 
Antal beviljade kursdagar 369 233 183 
Driftbidrag 

Antal anläggningar med driftbidrag 23 21 20 
* Slutlig siffra för 2017 ej tillgänglig vid bokslutstillfället.
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