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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-02-23 STN/2017:31 - 385 
Medborgarservice 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Engvall 

Svar på remiss om ställplatser för husbilar 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anse motionen vara besvarad då det i 
Katrineholm finns flera ställplatser för husbilar.

Sammanfattning av ärendet
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på 
att kommunledningen utreder förutsättningar för att anlägga några ställplatser för 
husbilar, gärna på flera platser inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen 
bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen önskas yttrande från 
service- och tekniknämnden.

En ställplats är en anvisad plats för husbilar där man stannar max ett dygn. Olika 
ställplatser har varierande servicenivå, oftast med tillgång till el, dusch, toalett och 
möjligheter för latrintömning.

I Katrineholms kommun finns det i förvaltningens kännedom ställplatser vid 
Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholms Golfklubb och Fiskeboda Camping. 

Ärendets handlingar
Motion om ställplatser för husbilar

 

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten







TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-02-20 STN/2016:120 - 007 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Håkan Pettersson 

Service- och tekniknämnden

Yttrande över Revisionsrapport: Övergripande granskning 
av intern kontroll 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens 
yttrande som sitt eget och vidaresända det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har, på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört en övergripande granskning 
av den interna kontrollen i Katrineholms kommun. Granskningen omfattar 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Kommunledningsförvaltningen vill få in 
samtliga nämnders yttranden över rapporten för att sammanställa ett gemensamt svar 
till revisorerna.

Avseende kommunens organisation som helhet konstaterar rapportens författare 
sammanfattningsvis att det ”delvis finns en internkontroll som säkerställer väsentliga 
och riskfyllda moment i verksamheten”.

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att internkontrollplanerna även tar 
upp renodlade verksamhetskontroller, och inte enbart fokuserar på administrativa- och 
ekonomiska kontrollområden. Detta är ett råd som service- och teknikförvaltningen 
kommer att ta till sig inför 2017 års översyn av internkontrollplanen. Då nämndens 
verksamheter finns inom vitt sprida fält har den övergripande internkontrollplanen 
fokuserat på kontrollmoment som är av gemensamt behov. Omfattande kontroller 
utförs även i de respektive verksamheterna, men dessa har tidigare inte sammanställts 
och redovisats i samband med internkontrollrapportering.

Vidare föreslås att väsentlighets- och riskbedömningar bör dokumenteras. Kritik riktas 
också mot bland andra service- och tekniknämnden för att riskbedömningarna sällan 
uppdateras eller förändras. Service- och teknikförvaltningen har för avsikt att göra en 
grundlig översyn av internkontrollplanen under 2017, och i och med detta kommer 
även en ny väsentlighets- och riskbedömning att göras av de ingående momenten. Den 
nya planen kommer, efter beslut i service- och tekniknämnden, att gälla för 2018.

Ytterligare ett förslag är att en person utses för att ha övergripande och samordnande 
ansvar för kommunens interna kontrollarbete. Service- och teknikförvaltningen ställer 
sig positiv till detta, och föreslår att denna funktion lämpligen placeras hos 
kommunledningsförvaltningen.



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-02-20 STN/2016:120 - 007 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll i Katrineholms kommun 

december 2016
 Missiv – Översiktlig granskning av intern kontroll - revisionsrapport

 

Håkan Pettersson
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten



Missiv 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-17 KS/2016:514 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av intern 
kontroll 
Revisorerna har till kommunstyrelsen och samtliga nämnder skickat ut 
revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av intern kontroll”. 
Kommunledningsförvaltningen kommer för kommunstyrelsens räkning sammanställa 
det samlade svaret på revisionsrapporten, baserat på nämndernas yttranden. 

Yttranden som rör revisionsrapporter bör innehålla följande:

• Synpunkter/svar på revisionens samtliga förslag. Följ helst den disposition/ordning 
som finns i revisionsrapporten för att underlätta den fortsatta handläggningen och 
uppföljningen av ärendet. Ange om ni instämmer eller har en avvikande 
uppfattning i anslutning till varje förslag. Ange också om det finns områden som 
inte berör er nämnd/förvaltning.

• Ange tydligt vilka åtgärder ni kommer att vidta med anledning av revisorernas 
förslag. 

• Om det finns områden där ni inte kommer att vidta föreslagna åtgärder – ange 
detta och motivera varför.

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. I de fall 
ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, 
skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat 
i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Skicka protokollet både via E-
post och i pappersform. Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 
senast 2017-03-14.

För kommunledningsförvaltningen 

Per Johansson
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-02-21 STN/2017:37 - 048 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 35/ 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Wadman 

Service- och tekniknämnden

Anläggningsstöd 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 
föreningsbidraget anläggningsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar 
inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde och som bedriver 
bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom 
Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
En sammanställning av föreningarnas önskemål och förvaltningens förslag till 
fördelning bifogas.
 
Ärendebeskrivning
I årets budget finns 120 000 kronor att fördela. 4 föreningar har inkommit med 
ansökningar på sammanlagt 89 238 kronor. Förslaget är att 62 358 kr kommer att 
fördelas och resterande summa på 57 642 kr sparas för oförutsedda händelser.

Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och 
administrativa hjälpmedel, upp till 75 % för verksamhetsanknuten investering och upp 
till 100 % för energiinvestering.

Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars.

Karin Wadman
Föreningskonsulent

Beslutet skickas till:
Ansökande föreningar
Akten



Anläggningsstöd 2017

Budget 120 000 kr Bidragsber akt Ändamål Ansöker Förslag  Beslut
på anl -16 Föreningens egen prio 2017 2017 2017 2013 2014 2015 2016

Björkviks IF 78+73 Asfaltering av hårdgjord yta i anslutn 12 600 9 375 2 430 13 511 0 0
till handikappramp vid nytt  klubbhus

12 600 9 375

FK Björken 0+32 Ljudanläggn utåtriktade arrangemang 5 995 0 25 499 ej sökt 2 957 0
Balansboll 4 640 3 480
Eldjonglering 1 405 1 054
Sjukvårdsväska 1 298 974

13 338 5 508

Katrineholms Scoutkår 219+155 Dränering av scoutgården 50 000 37 500 0 0 52 500 ej sökt
50 000 37 500

KFV Korpen 35+0 Bevattningståg REMO3T 10 500 7 875 0 0 ej sökt ej sökt
Bevattningsslang 2 x 50 m 2 500 1 875
Slangkopplingar 6 st á 50 kr 300 225

13 300 9 975

89 238 62 358

Ansökt totalt i kronor 89 238
Förslag till beslut 62 358
Budget 2017 120 000
Beslut 0
Kvar att fördela 2017 57 642



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-02-27 STN/2017:39 - 023 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Håkan Pettersson 

Service- och tekniknämnden

Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan STN 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till Rekryterings- och 
kompetensförsörjningsplan 2017 som sin egen.

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

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att:
- Beskriva ett nuläge
- Analysera framtida utveckling
- Planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning

Ärendets handlingar
Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan STN 2017

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten



Rekryterings- och 
kompetensförsörjningsplan 
Service- och tekniknämnden 
2017 
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Inledning och vision/mål  
 

Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt 
 
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för, liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det 
vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt 
för handling och förändring. Vision 2025.  
 
 
Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på 
verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket 
påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en 
personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.  
Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten 
till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också betydande faktorer för 
att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. Möjlighet till individuell 
kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är viktiga faktorer för att göra 
kommunen till en attraktiv arbetsplats.  
 
Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna.  Hur ska 
vi se till att medarbetarna har den kompetens om behövs för att bedriva rätt verksamhet på rätt sätt? 
Med god framförhållning genom långsiktig planering kan vi möta framtida behov av kompetens. 

 

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

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

 

Externt perspektiv 
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder 
den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör 
att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga 
förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv 
miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. 



Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka rekryteringsbehoven. Det handlar 
exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer. 

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

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

En halv miljon medarbetare till välfärden 

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

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

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

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

1 Med välfärdssektorn avses kommuner, landsting/regioner eller verksamheter finansierade av dessa. 
2 Denna framskrivning gäller för perioden 2013 tom 2022. 



Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd 
Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tioårsperioden. Det innebär 
större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Även antalet barn i 
förskole- och skolålder ökar. Stora svängningar i elevkullarnas storlek skapar utmaningar för 
skolsektorn. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och omsorgen i kommunerna, samt till 
förskolan och skolan – nästan 150 000 medarbetare i respektive verksamhet3. I bilaga 2 redovisas 
rekryteringsbehovet för olika yrken. 
 

 

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

Nuläge  
 
Så här ser det ut i service- och teknikförvaltningen när det gäller antal per titel och för de kommande 
pensionsavgångarna på 1, 3 och 5 års sikt. Detta ger en första överblick och är ett första utgångsläge till analysen och 
bedömningen av det kommande behovet av kompetens. 
 
Månadsavlönad 2015-07-31 Kvinna Man Totalt Pensionsavgångar 2016 Pensionsavgångar 2018 Pensionsavgångar 2020 

Kockassistent 35 3 38   3 8 

Parkarbetare 8 22 30 3 4 5 

Kock/Kokerska 26 2 28 1 3 1 

Servicetekniker 3 10 13   2 2 

Kock förste 9 3 12       

3 Läs mer i rapporterna Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen – hur möter vi rekryteringsutmaningen? Och Sveriges Viktigaste Jobb i 
förskolan och skolan – hur möter vi rekryteringsutmaningen? 

                                                           



Vaktmästare 1 10 11 3 3 1 

Kommunalarbetare 0 8 8 1 1 1 

Kökschef 4 4 8       

Kock 5 2 7       

Enhetschef 2 4 6       

Badmästare 2 2 4     1 

Idrottsplatsvaktmästare 2 2 4       

Telefonist 4 0 4   3 1 

Anläggningsarbetare 0 3 3 1 3 2 

Gruppledare 2 1 3       

Anläggningstekniker 0 2 2   1 1 

Arbetsled 2 0 2       

Arbetsledare anläggning 0 2 2       

Dietist 2 0 2       

Ekonomiassistent 2 0 2     1 

Kassabiträde 2 0 2       

Lagförman 1 1 2       

Lastbilsförare 0 2 2     1 

Reparatör 0 2 2   1   

Utvecklare 2 0 2       

Administratör 1 0 1       

Arbetsingenjör/Enhetsch 0 1 1       

Assistent 1 0 1       

Avdelningschef Bi 1 0 1       

Bilsamordnare 0 1 1       

Cafeteriaföreståndare 1 0 1       

Drifttekniker 0 1 1       

Föreningskonsulent 1 0 1       

Gatu/parkchef 0 1 1     1 

Handläggare 1 0 1 1 1   

Idrottsanläggningsarb 0 1 1       

IT-tekniker 1 0 1       

Kostchef 1 0 1       

Kostekonom 1 0 1       

Kostsamordnare 0 1 1       

Lokalcontroller 1 0 1       

Lokalvårdare 1 0 1     1 

Mätareingenjör 0 1 1     1 

Parkarbetare/lagförman 1 0 1       

Skogsarbetare 0 1 1       

Skogstekniker 0 1 1       

Snickare 0 1 1       

Städare 1 0 1       

Systemadministratör 1 0 1       

Säkerhetssamordnare 0 1 1       

Teknisk assistent 0 1 1       

Trädgårdsmästare 1 0 1       



Vaktmästare/Assistent 0 1 1       

Vattenrörläggare 0 1 1       

Verksamhetsstrateg 0 1 1       

Väghyvelförare 0 1 1       

Värdinna 1 0 1   1 1 

Växthusarbetare 0 1 1       

Växthusförman 1 0 1       

Totalt : 131 102 233 10 26 29 
 

Analys 
 
Service- och teknikförvaltningen står inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. 
Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket 
viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med kompetensöverföring och rekrytering. Att stimulera den interna rörligheten 
kan vara ett sätt att tackla utmaningarna inom kompetensförsörjning, men även möjlighet att öka attraktiviteten. 
Service- och teknikförvaltningen behöver därför hitta rutiner och struktur för att öka den interna rörligheten. 
 
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. För att uppnå 
detta kommer hela service- och teknikförvaltningen under 2017 att bli en idédriven organisation. 
 
Rekrytering 
Katrineholms kommun är mitt uppe i en stor utbyggnad av förskole- och skolverksamheten samt äldreboenden. Detta 
för att möta behovet när inflyttningen till kommunen ökar samt möta en åldrande befolkning. Det medför ett utökat 
behov av Service – och teknikförvaltningens tjänster inom flera områden. 
 
De bristyrken som vi ser påverkar förvaltningen nu eller i den närmaste framtiden är främst anläggningsarbetare samt 
kockar. 
 
Under vintern 2015 genomfördes ett arbete där medarbetare i samtliga förvaltningens enheter fick lista vilka egenskaper 
de värdesatte högst hos en medarbetare. Syftet var att ta fram vilka personliga egenskaper som en medarbetare på 
service- och teknikförvaltningen ska ha, oavsett roll eller enhet. Resultatet sammanställdes i ett ordmoln. 
 

 
Den vanligast återkommande egenskapen var att en bra kollega och medarbetare skulle vara en glädjespridare, vilket 
förvaltningen tog fasta på. Sedan dess har ”glädjespridare” sökts i samtliga rekryteringar, parallellt med övriga 
önskvärda kompetenser. 
 
Detta har specificerats i ett antal mer detaljerade egenskaper som framgår enligt nedanstående tabell. Syftena är flera – 
genom att profilen har tagits fram gemensamt, av alla förvaltningens medarbetare, finns en indirekt delaktighet i 
rekryteringsarbetet och i förlängningen hur förvaltningens arbete formas. Det hjälper oss att rekrytera rätt personer och 
bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare. 
 



 
Personliga förmågor             
Flexibel 3 3   3 2 11 
Samarbetsförmåga 2   2 3 3 10 
Relationsskapande 2 2 3 1   8 
Serviceinriktad 3 2     3 8 
Personlig mognad   3 3     6 
Kreativ 1   1 2 1 5 
Initiativtagande       2   2 
Energisk         2 2 
Lojal     2     2 
Kulturell medvetenhet   1 1     2 
Uthållig       1   1 
Ekonomisk medvetenhet -affärsmässig   1       1 
Omdöme         1 1 
Kvalitetsmedveten 1         1 
Integritet           0 
Självgående           0 
Stabil           0 
Prestationsorienterad           0 
            0 
Sociala förmågor           0 
Empatisk förmåga           0 
Muntlig kommunikation           0 
Övertygande           0 
            0 
Ledarskapsförmågor           0 
Ledarskap           0 
Tydlig           0 
Strategisk           0 
Beslutsam           0 
            0 
Intellektuella färdigheter           0 
Strukturerad           0 
Specialistkunskap           0 
Problemlösande Analysförmåga           0 
Numerisk analytisk förmåga           0 
Skriva och rapportera           0 
Lära och utforska           0 

 
 

  



Mål 
Vi står inför ett generationsskifte med stora pensionsavgångar. Ett tydligt mål är att hantera generationsskiftet på ett bra 
sätt, som inte går ut över verksamheten. Delmål i detta är att medarbetarna ska vara engagerade och känna sig delaktiga 
i rekryteringsprocessen, att processen i sig ska vara effektiv, att vi ska lyckas attrahera och rekrytera rätt personer och 
att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Åtgärder/handlingsplan  
Mål 
[Engagemang och delaktighet i rekryteringsprocessen] 

Åtgärder 
Åtgärd Resurser Ansvarig Datum  Uppföljning   
[Alltid en medarbetare med i 
anställningsgruppen.] 

 [STF] [-]     

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

 [STF] [-]     

Mål 
[En effektiv rekryteringsprocess] 

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

 [STF] [-]     

Mål 
[Rekrytera rätt personer] 

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

 [STF] [-]     

[Använda en gemensam 
grundprofil för personliga 
egenskaper, oavsett vilken tjänst 
som rekryteras.] 

 [STF] [-]     

[I anställningsavtalet understryka 
att anställningen är i 
förvaltningen, med 
ingångsplacering i en enhet.] 

 [STF] [-]     

Mål 
[Vara en attraktiv arbetsgivare] 

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

 [STF] [-]     

[Arbeta efter en tydlig och  [STF] [-]     



levande strategikarta för att 
utveckla arbetsplatsen och 
förvaltningen.] 
[Ett förhållningssätt  i 
förvaltningen där det ses som 
naturligt för våra medarbetare att 
byta, och/eller prova på andra, 
arbetsuppgifter.] 

 [STF] [-]     

[Ett förhållningssätt  i 
förvaltningen där det ses som 
naturligt för våra chefer att 
uppmuntra och understödja 
möjligheter  för våra medarbetare 
att byta, och/eller prova på andra, 
arbetsuppgifter.] 

       

[Erbjuda strukturerat 
introduktionsprogram för 
nyanställda två gånger per år, 
samt individuella introduktioner.] 

 [STF] [-]     

[Arrangera mötespunkter för hela 
förvaltningen.] 

 [STF] [-]     

[Arbeta enligt en gemensam, 
strukturerad och 
prestationsbaserad 
lönesättningsmodell.] 

 [STF] [-]     

 

 



 
Uppföljning  
De mål och åtgärder som är angivna i föregående rekryterings-/kompetensförsörjningsplan för perioden kommer att 
integreras, följas upp och utvecklas som en del i förvaltningens årliga verksamhetsplanering. 

Hur planen tagits fram 
Planen har tagits fram i samverkan mellan ledningsgrupp för Service – och teknikförvaltningen, enhetschefer, 
medarbetare samt representanter för fackföreningar i förvaltningen.  
 
Arbetsmöte har hållits [2015-10-19] där har arbetet med kompetensförsörjningsplanen startats upp. Följande personer 
har deltagit: 
 

•  [Samtliga enhetschefer, avdelningschefer samt förvaltningschef] 
• [Håkan Pettersson, Verksamhetsstrateg, Service – och teknikförvaltningen] 
• [Mikael Gustavsson, Personalchef, Katrineholms Kommun] 
•  [Ann-Marie Wegman, Personalspecialist, Personalavdelningen] 

Arbetsmöten har hållits [Hösten/Vintern 2015] där har arbetet med värdeord i Service – och teknikförvaltningen 
arbetats fram. Följande personer har deltagit: 
 

• [Samtliga medarbetare] 

Arbetsmöte har hållits [2016-01-27] där har arbetet med värdeorden i Service – och teknikförvaltningen definierats i 
kravprofil. Följande personer har deltagit: 
 

• [Samtliga enhetschefer, avdelningschefer samt förvaltningschef] 
• [Håkan Pettersson, Verksamhetsstrateg, Service – och teknikförvaltningen] 
• [Ulrica Rytterström, Ekonom, Service – och teknikförvaltningen] 

 
Samverkansmöte har hållits [2016-03-21] där har kompetensförsörjningsplanen samverkats i dialogform. Följande 
personer har deltagit: 
 

• [Johan Larsson, representant för Kommunal] 
• [Anne-Marie Eriksson, representant för Kommunal] 
• [Jarmo Erkinmikko, representant för Kommunal] 
• [Torvald Duan, representant för SI] 
• [Erland Fröjd, representant för Vision] 

Slutlig sammanställning har genomförts [2016-10-18] där har arbetet med kompetensförsörjningsplanen slutförts. 
Följande personer har deltagit: 
 

• [Magnus Gustafsson, förvaltningschef, Service – och teknikförvaltningen] 
• [Håkan Pettersson, Verksamhetsstrateg, Service – och teknikförvaltningen] 
• [Karin Engvall, Avdelningschef, Service – och teknikförvaltningen] 

 
När rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen har tagits fram har följande underlag använts: 

• Personalstatistik 2015-09-30 
• Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen?  
• Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun 2015-04-27 



Göra planen känd 
Den här planen kommer att förankras i ledningsgruppen vid ordinarie ledningsgruppsmöte 24/11 2016, bland samtliga 
chefer vid arbetsmöte 8/11 2016. Slutversionen samverkas i november 2016 och publiceras därefter på Communis. 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-02-23 STN/2017:28 - 382 
Planering och Byggande 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57149 

www.katrineholm.se E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Cathrine Andersson 

Service- och tekniknämnden

Lokala trafikföreskrifter på Jägaregatan 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar om att lokala trafikföreskrifter enligt nedan ska 
publiceras i STFS, samt att Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter (0483 
2010:40) om vändplats på Jägaregatan och (0483 2010:399) om förbud att parkera 
fordon på Jägaregatan ska upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

Ändamålsplats på Jägaregatan
Markerad sträcka på Jägaregatans södra sida, mellan 18 meter öster om 
Eriksbergsvägen och 49 meter nordost om Eriksbergsvägen, ska vara ändamålsplats för 
lastning och lossning vardag klockan 08.00 – 18.00.

Förbud att parkera på Jägaregatan
På markerade sträckor på Jägaregatans östra sida mellan 69 meter söder om 
Linnévägen och Trädgårdsgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att 
stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276).

På markerad sträcka på Jägaregatans norra sida mellan Linnévägen och 
Eriksbergsvägen får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnad av Eriksbergsvägen samt korsningen Eriksbergsvägen/ 
Linnévägen har Jägaregatan öppnats för trafik med in och utfart från Eriksbergsvägen.

Vid ombyggnadet har den tidigare bussfickan vid Wallins bil tagits bort, istället 
inrättas en sträcka på Jägaregatan som lastplats under vardagar.

För närvarande är parkeringsförbud och lastplats reglerat genom beslut om tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter. Permanenta föreskrifter kan publiceras under förutsättning att 
primärkartan har uppdaterats med vägmitt och vägkanter enligt utformning efter 
ombyggnation.

Ärendets handlingar
Förskrifter om vändplats och parkeringsförbud som behöver upphävas.
Tillfälliga föreskrifter för lastplatsen på Jägaregatan samt sträckor med förbud att 
parkera fordon. 

Namn Cathrine Andersson
Titel Trafikingenjör



0483 2010-40

Diarienummer: 0483 2010-040 

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats på Jägaregatan i
Katrineholm; 

beslutade den 06 maj 2010

Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276) TrF, föreskriver
Katrineholms kommun följande:

1 § På den särskilt anordnade vändplatsen på Jägaregatan får fordon inte parkeras.

Dessa föreskrifter träder i kraft: 1 juli 2010. Ersätter föreskrift: 71/1977

PAT WERNER
Karin Wadman

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 17 juni 2010



 

 

 
  0483 2010-399 

   
 
 
 Diarienummer: 0483 2010-399 
 
 
Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera fordon på Jägaregatan i Katrineholm; 
 
beslutade den 16 december 2010 
 
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket 1 trafikförordningen 
(1998:1276), föreskriver Katrineholms kommun följande: 
 
1 § På Jägaregatans östra sida mellan Linnévägen och Trädgårdsgatan får fordon inte parkeras. 
Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276) 
 
2 § På Jägaregatans västra sida mellan Linnévägen och den särskilt anordnade vändplatsen i 
Jägaregatans södra del får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 
 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011. 
 
 
 
 
PAT WERNER 
 Karin Wadman 

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 23 december 2010



 
 
 
 

0483 2017:00003
 

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på
Jägaregatan;

 
beslutade den 31 januari 2017.
 
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
Markerad sträcka på Jägaregatan, mellan 18 meter öster om Eriksbergsvägen och 49
meter nordost om Eriksbergsvägen enligt kartbild ska vara ändamålsplats för lastning
och lossning vardag klockan 08.00 - 18.00.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2017 och upphör att gälla den 31 mars
2017.
 
På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson



0483 2017:00004

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Jägaregatan;

beslutade den 31 januari 2017.

Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerad sträcka på Jägaregatans norra sida mellan Linnévägen och
Eriksbergsvägen, enligt kartbild, får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att
stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).

Under samma tid ska paragraf 2 i Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud att parkera fordon på Jägaregatan i Katrineholm (0483 2010:399) inte
tillämpas.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2017 och upphör att gälla den 31 mars
2017.

På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 1 februari 2017



0483 2017:00005

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Jägaregatan;

beslutade den 31 januari 2017.

Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Jägaregatans östra sida mellan 69 meter söder om
Linnévägen och Trädgårdsgatan, enligt kartbild, får fordon inte parkeras. Förbudet ger
inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).

Under samma tid ska Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att
parkera på Jägaregatan (0483 2016:00186) samt paragraf 1 i Katrineholms kommuns
lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Jägaregatan i Katrineholm
(0483 2010:399) inte tillämpas.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2017 och upphör att gälla den 31 mars
2017.

På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 1 februari 2017





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-03-02 / 

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

www.katrineholm.se E-post: serviceochteknikforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Service- och tekniknämnden

Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-03-09 
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 
2017-02-03 – 2017-03-02. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.
___________________
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