
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN  2017-02-09  1 
  

 
 

Plats och tid  Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, kl. 13.15 - 16.00 
 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Sten Holmgren (C) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), 
Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Clas Liljeblad (M), Roger Karlsson (MP) 
 

 

Beslutande 
ersättare Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Fredrik Hermelin (M), Johnny Flemström 

(SD) 

 

Ersättare  Börje Söderström (S), Pontus Lindström (S), Anders Forss (S) 
 

 

Övriga  
deltagande  Handläggare Per Johansson, förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin 

Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, verksamhetsstrateg Håkan Pettersson, ekonom 
Ulrica Rytterström, projektledare Petra Hedberg 

 

Utses att justera Sten Holmgren (C) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-02-15 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §12 
Per Johansson 

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

Sten Holmgren 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden  Paragrafer §1 - §12 
 

Sammanträdes  
datum 2017-02-09 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-02-16 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-03-14 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN  2017-02-09   2 
 
 
§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändringar: 
 
• Tema: Katrineholm Summer Club 
• Övrig fråga: service- och tekniknämndens arbetsgrupper. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

TEMA- Katrineholm Summer Club  
Jonas Nilsson från Sörmlandsidrotten informerade om Katrineholm Summer Club 
2016. Informationen innehåller redogörelse för målgruppen, som huvudsakligen 
utgörs av barn och ungdomar i ådern 6-15 år. Vidare, geografisk omfattning, 
organisation, finansiering samt aktiviteter och en sammanfattning av gjorda 
erfarenheter. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Leif 
Hanberg (S), Maj-Britt Staaf (S), Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef 
Magnus Gustafsson. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016 
(STN/2017:18)  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för 

service- och tekniknämnden. 
2. Service- och tekniknämnden begär att 12 268 000 kronor av investeringsbudgeten 

ombudgeteras till år 2017. 
3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med 
bokslut för verksamhetsåret 2016. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott 
på totalt 640 tusen kronor. 
 
Ärendets handlingar 

• Årsredovisning STN 2015 inklusive bilagor 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C), Fredrik Hermelin (M), Roger Karlsson (MP), Anders Forss (S), Maj-
Britt Staaf (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin 
Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, verksamhetsstrateg Håkan Pettersson samt 
ekonom Ulrica Rytterström. 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN  2017-02-09   5 
 
§ 4 

Internkontrollredovisning 2016 service- och 
tekniknämnden (STN/2017:19)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar 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 internkontrollplan. 
 
Ärendets handlingar 

• STF – Internkontrollrapport 2016 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
verksamhetsstrateg Håkan Pettersson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Internkontrollplan 2017 (STN/2017:20)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar anta service- och teknikförvaltningens förslag 
till internkontrollplan för 2017 som sin egen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll bygger på kommunallagens 
bestämmelser om intern kontroll. Reglementet anger att respektive nämnd har det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna 
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån 
risk och väsentlighet. 
 
Service- och teknikförvaltningen har reviderat tidigare gällande internkontrollplan 
med syfte att åtgärda eventuella brister i kontrollpunkterna. Fyra ändringar föreslås: 
 
• Den kontrollpunkt som rörde avslutandet av användarkonton i ekonomisystemet 

Agresso stryks. Agresso-konton är kopplade till användarkonton i kommunens 
nätverk, vilket innebär att när en anställning avslutas och nätverkskontot stängs, 
avslutas också Agresso-kontot automatiskt. Att kontrollera detta manuellt är 
tidskrävande och ger väldigt liten ökad säkerhet. 

• Kontrollmetoden för kontantkassor förtydligas. 
• Frekvensen för stickprov i kontrollområdet Avtalstrohet sänks. Detta eftersom 

avtalstroheten förbättrats avsevärt sedan kontrollmomentet infördes och veckovisa 
kontroller ej längre bedöms motiverade. 

• Ansvaret för kontrollområdena Skyddsronder samt Arbetsmiljö, jämställdhet och 
rehabilitering lyfts till Avdelningschef. 

 
Ärendets handlingar 

• Internkontrollplan – STF – 2017 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
verksamhetsstrateg Håkan Pettersson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att 
köpa (STN/2017:11)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
Dialog bör istället föras med föreningar och andra ideella organisationer om huruvida 
intresse finns för att inrätta ett Sportotek med annan huvudman än kommunen. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) 
yrkande reserverar sig Roger Karlsson (MP) och Sten Holmgren (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Sportotek – att låna istället för att köpa”, i vilken hon yrkar att Katrineholms 
kommun startar ett Sportotek där det är möjligt att gratis låna sportutrustning. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden. 
 
Ärendets handlingar 

• Remiss Motion: Sportoket – att låna istället för att köpa 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP), Sten Holmgren (C), Leif Hanberg (S), Fredrik Hermelin (M) 
samt förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
 
Förslag och yrkande 
Roger Karlsson (MP) yrkar på bifall till motionen, med instämmande av Sten 
Holmgren (C). Leif Hanberg (S) och Fredrik Hermelin (M) yrkar på bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) yrkande. Hon finner att 
service- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Service- och tekniknämndens idépriser (STN/2017:25)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar instifta två årliga idépriser enligt de föreslagna 
riktlinjerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid service- och tekniknämndens sammanträde i november 2016 fick service- och 
teknikförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på riktlinjer för inrättande av idépris 
inom service- och tekniknämnden till nämndens sammanträde i februari 2017. 
 
Priset ska uppmuntra enskilda anställda eller arbetsgrupper att föreslå förbättringar 
som gynnar verksamheten och är till gagn för medarbetare, arbetsgrupper, 
medborgare och/eller kunder. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att två priser om vardera 10 000 kronor 
inrättas, där det ena syftar till att premiera goda idéer oavsett ämne och det andra 
syftar till att premiera goda idéer inom ett årligen utsett fokusområde. 
 
Fullständiga föreslagna riktlinjer finns i ärendets bilaga. 
 
Ärendets handlingar 

• Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser 
 
Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Fredrik Hermelin (M) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson och projektledare 
Petra Hedberg. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Information: Rådmannen  
Projektledare Petra Hedberg ger en statusuppdatering angående ”Rådmannen”. 
Informationen innehåller en redovisning av arbetsorganisationen och pågående 
aktiviteter. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik Hermelin (M) samt 
förvaltningschef Magnus Gustafsson och projektledare Petra Hedberg. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Aktuell verksamhetsinformation  
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om den tävling inom kostområdet som 
Arla arrangerar. Av informationen framkommer att Katrineholms kommun på ett 
framgångsrikt sätt kvalificerat sig till final. De enheter som är berörda är 
Nyhemsskolan och Stavstugans förskola.  
 
Avdelningschef Camilla Wiström ger också en kortfattad information att 
upphandlingen av telefoni är genomförd och att Tele2 vunnit upphandlingen. Den 
upphandlade telefonitjänsten är planerad att vara igång under april 2017. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) och avdelningschef Camilla 
Wiström. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10 

Delegationsbeslut 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att med godkännande lägga anmälan av 
delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden 
2016-12-27 – 2017-01-30: 
 
• Beslut om fördelning av anläggningsstöd 
• Ledarutbildningsbidrag 5, 2016 
• Aktivitetsstöd för våren 2016 
• Hyresbidrag för våren 2016 
• Svar på samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Katrineholms 

vattentäkt vid Forssjöån 
• Yttrande över detaljplan för Vägskälet 17 m fl för granskning 
 
Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter. 
__________________ 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-02-09  
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  
2016-11-29-2017-02-02. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm. 
__________________ 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Service- och tekniknämndens arbetsgrupper  
Ordförande Anneli Hedberg (S) uppmanar nämndens ledamöter att prioritera möten i 
de arbetsgrupper som är verksamma inom nämndens ansvarsområde. 
_________________ 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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