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Plats och tid  Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, kl. 13.15- 15.45 
 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Sten Holmgren 
(C) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Åsa 
Thorell Russell (S), Agneta Emanuelsson (L), Roger Karlsson (MP) 
 

 

Beslutande 
ersättare Sven-Åke Johansson (S), Claudia Grathwohl (C) 

 

Ersättare  Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Pontus Lindström (S), Anders Forss (S), Christer 
Tak (L) 

 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Magnus Gustafsson, handläggare Per Johansson, avdelningschef Karin 

Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, kommunikatör Josefin Lundin, enhetschef Peter 
Nisbeth-Hansen, föreningskonsulent Karin Wadman, planarkitekt Erik Bjelmrot, 
trafikingenjör Cathrine Andersson, verksamhetsstrateg Håkan Pettersson, ekonom Ulrica 
Rytterström. 

 

Utses att justera Agneta Emanuelsson (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-03-17 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §13 - §24 
Per Johansson 

Ordförande ………………………………… 
 Anneli Hedberg 
Justerande ………………………………… 

Agneta Emanuelsson 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden  Paragrafer §13 - §24 
 

Sammanträdes  
datum 2017-03-09 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-03-17 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-04-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 13 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändring: 
 
• Tillkommande ärende, ”Service- och tekniknämndens idépris – fokusområde 

2017” läggs till som ärende nummer 10 på dagordningen. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

TEMA - Vaktmästeri och Förvaltningens krisorganisation  
Vaktmästeri 
Enhetschef Peter Nisbeth-Hansen informerar nämnden om vaktmästeriet. 
Informationen innehåller en presentation av organisation, funktioner, huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Dagens vaktmästeri har gått från hantverksinriktning till 
serviceinriktning med tydligt kundfokus. Vaktmästeriet tar också ett samhällsansvar 
genom att ta bl a ta emot praktikanter från arbetsförmedlingen. 
 
Förvaltningens krisorganisation 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson redogör för service- och teknikförvaltningens 
kris- och beredskapsorganisation. Organisationen är ständigt i verksamhet, dygnet 
runt, året om. Det är viktigt att nämnden är informerad om förvaltningens kris- och 
beredskapsorganisation, dess struktur och hur den fungerar. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Hartman (M), Sten 
Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L), Claudia Grathwohl (C), Pontus Lindström 
(S), förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall och 
enhetschef Peter Nisbeth-Hansen. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15 

Svar på remiss om ställplatser för husbilar  (STN/2017:31)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar anse motionen vara besvarad då det i 
Katrineholm finns flera ställplatser för husbilar. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgrens (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Sten Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L), Roger Karlsson (MP) och Claudia 
Grathwohl (C).  
 
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 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Agneta Emanuelsson (L), Sten Holmgren (C), Johan Hartman (M), Roger Karlsson 
(MP), Claudia Grathwohl (C) och avdelningschef Karin Engvall. 
 
Yrkande och förslag 
Sten Holmgren (C) yrkar med instämmande av Agneta Emanuelsson (L), Roger 
Karlsson (MP) och Claudia Grathwohl (C) på bifall till motionen. Ordförande, Anneli 
Hedberg (S), yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Sten Holmgrens (C) med fleras yrkande. Hon finner att nämnden 
biträder förvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN  2017-03-09   5 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll 
Katrineholms kommun december 2016  (STN/2016:120)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar anta service- och teknikförvaltningens yttrande 
som sitt eget och vidaresända det till kommunstyrelsen. 
 
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. 
 
Ärendets handlingar 

• Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll i Katrineholms kommun, 
december 2016 

• Missiv – Översiktlig granskning av intern kontroll - revisionsrapport 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Agneta Emanuelsson (L), Sten Holmgren (C) och verksamhetsstrateg Håkan 
Pettersson. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 17 

Anläggningsstöd 2017  (STN/2016:114)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar godkänna 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. 

 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Sten Holmgren (C) och föreningskonsulent Karin Wadman. 
__________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan STN 2017  
(STN/2017:39)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 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 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Claudia Grathwohl (C), Leif Hanberg (S), Sten Holmgren (C), Agneta Emanuelsson 
(L) och förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19 

Lokala trafikföreskrifter på Jägaregatan  (STN/2017:28)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar om 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. 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Agneta Emanuelsson (L), trafikingenjör Cathrine Andersson och planarkitekt Erik 
Bjelmrot. 
____________________ 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 20 

Service- och tekniknämndens idépris - tema 2017  
(STN/2017:25)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämndes beslutar anta arbetsmiljö och hälsa som fokusområde för 
2017 års idépris. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med fatsställandet av riktlinjer för service- och tekniknämndens idépris vid 
nämndens sammanträde i februari 2017, fick service- och teknikförvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag på fokusområde för 2017 års pris. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att årets fokusområde blir arbetsmiljö och 
hälsa, då detta är högt prioriterade ämnen under året och där medarbetarnas 
kreativitet och kompetens är mycket viktig för att kunna uppnå positiv förändring. 
 
Pristagare kommer att utses i enlighet med de riktlinjer som beslutades i Riktlinjer för 
service- och tekniknämndens idépriser. 
 
Ärendets handlingar 

• Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-06 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 21 

Information 
Rådmannen 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson ger nämnden en statusuppdatering rörande den 
planerade flytten till Rådmannen. Av informationen framkommer att bedömningen är 
att man kan genomföra flytten strax efter sommarsemestrarna i år.  
 
Upplägg av månadsrapport 
Ekonom Ulrica Rytterström informerar om nytt upplägg av månadsrapporten till 
nämnden. Fokus i rapporten kommer att ligga på enhetsnivå. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Harman (M), Leif 
Hanberg (S), Sten Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L), förvaltningschef Magnus 
Gustafsson och ekonom Ulrica Rytterström. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 22 

Verksamhetsinformation  
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om sociala måltider, att 
nattfastemätning gjorts i länet och att Katrineholm uppvisade goda resultat i 
jämförelse. Vidare, om arrangemanget ”Klimatsmart mat” på kulturhuset Ängeln den 
21 mars och om förlängt städavtal samt att förvaltningens bilar har fått stripes med 
anledning av hundraårsjubileet. 
 
Avdelningschef Karin Engvall informerar om recykling i växthuset och om dess 
öppettider. Säsongsanställningarna inom park för 2017 är klara och att utredning om 
energiförsörjning av Idrottens Hus pågår. Information lämnades också om större 
anläggningsprojekt som Eriksbergsvägen, Stockholmsvägen och Talltullen. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S), Agneta 
Emanuelsson (L), Britt Ejdwinsson (S), Roger Karlsson (MP), Sten Holmgren (C), 
avdelningschef Camilla Wiström och avdelningschef Karin Engvall. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 

     

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 23 

Anmälan av delegationsbeslut (STN/2017:21)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att med godkännande lägga anmälan av 
delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade beslut på service- tekniknämndens vägnar under perioden 
2017-01-31 – 2017-03-07: 
 
• Yttrande över samråd detaljplan för fastigheten Hämplingen 21 
• Delegationsbeslut enligt utskickad förteckning 

 
Ärendets handlingar 

• JacoYttrande över samråd detaljplan för fastigheten Hämplingen 21 
• Delegationsbeslut enligt utskickad förteckning 

__________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 24 

Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-03-09  
Service- och tekniknämndens 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. 
___________________ 
 
 

 

 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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