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Öppet för allmänheten §§ 12-26 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 2:e 
vice ordförande Leif Hanberg (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S) Milos 
Smitran (M), Claudia Grathwohl (C), Jöran Mathiesen (V), Jan Lilja (SD) 

Beslutande
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Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S) 

Ersättare Ida Svensson (S), Magnus Esko (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik 
Norén (M), Anders Gölevik (C), Mårten Grothérus (L), Johnny Flemström (SD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, förvaltningsekonom 
Ulrica Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, samordnare Maria Hallberg (§§ 
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21), trafikingenjör Cathrine Andersson (§§ 22-26). 

 

Utses att justera Claudia Grathwohl (C) 
Justeringens  
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-03-05 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §12 - §26 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 
Claudia Grathwohl (C) 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §12 - §26 
Sammanträdes  
datum

2019-02-28 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-03-06 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-04-02 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-02-28  2 

§ 12

Service- och tekniknämndens idépris 2018 (STN/2019:15) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Det allmänna idépriset på 10 000 kr delas ut till Backavallens arbetslag, enhet

Sportcentrum, för genomförandet av idén om att anlägga ett skidspår runt
Backavallen.

2. Idépriset inom fokusområde på 10 000 kr delas ut till Thomas Rivander, enhet
skog och natur, och Robert Henriksson, enhet mat och måltider för sina idéer om
gemensamt arbetssätt.

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. 2018 års fokusområde var samarbete mellan 
enheter. 

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. Henrik Lilja, enhet mat och måltider, nomineras för sitt förslag om att
utveckla ett klimatsmart havreprotein.

Idén i korthet 
Henrik kommer att utveckla en produkt som till största del baseras på havre. Havre är 
bra för hälsan då det innehåller mängder av fibrer som är bra för matsmältningen och 
hjärtat, men också en hel del järn. Havre är dessutom ett klimatsmart och billigt 
livsmedel.  

Resultat 
Ett nytt havreprotein är användbart i alla kommunens kök. Det kommer att komma till 
gagn för våra gäster som äter maten men det är även bra för vår miljö. 

2. Mattias Haraldsson, enhet verksamhetsservice, nomineras för sitt förslag om
digitala körjournaler i kommunens bilar som bilsamordningen tar hand om.

Idén i korthet 
Initiativet handlar om digital utveckling av bilsamordningen, från pappershantering 
av körjournaler till att vi har allt samlat i ett digitalt system. Idén går även i linje med 
att kommunen som helhet ska bli mer digital och ha fler digitala verktyg, för 
medborgare men också för oss medarbetare.   

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Resultat 
Genomförandet av idén skapar en grund för att kommunen blir mer digital. Minskad 
administration med manuell hantering av papper där digitaliseringen skapar utrymme 
för bättre utveckling och förbättrad service.  

3. Backavallens arbetslag, enhet Sportcentrum, nomineras för genomförandet
av idén om att anlägga ett skidspår runt Backavallen.

Idén i korthet 
Tanken om ett skidspår har funnits länge hos personalen på Backavallen. Både 
medborgare och anställda i Service – och teknikförvaltningen har lämnat in önskan 
om ett skidspår. I år slog arbetslaget slag i saken. Tillsammans med föreningen Broby 
GOIF som tar hand om spåret har de skapat ytterligare en vinterarena som är öppen 
för alla. 

Resultat 
Katrineholmare och människor på besök eller bara på förbifart har upptäckt spåret. 
Genom arbetslagets engagemang och samarbete med Broby är det nu liv och rörelse 
dygnet runt på Backavallen. Människor som aldrig stått på ett par skidor innan har 
hittat ett nytt fritidsintresse.  

4. Emmie Jivemark och Elin Seger Nikolai, enhet Sportcentrum, nomineras för
sitt förslag om fördelningsnyckel för föreningsbidrag.

Idén i korthet 
Föreningsservice såg ett behov av att skapa en grund för hur vi fördelar våra bidrag 
till föreningar. Med hjälp av gällande kriterier, regler och det idrottspolitiska 
programmet har de skapat en ny fördelningsnyckel för föreningsbidrag.  

Resultat 
Med ett poängssystem blir fördelningsnyckeln en viktig del i att fördela bidragen 
rättvist. Det här kommer också att underlätta arbetet i framtiden. En långsiktig lösning 
med stor förbättringspotential över hur vi arbetar med föreningsbidrag.  

Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: Samarbete mellan enheter) 

1. Thomas Rivander, enhet skog och natur, och Robert Henriksson, enhet mat
och måltider, nomineras för sina idéer om gemensamt arbetssätt.

Idén i korthet  
Robert och Thomas har hittat ett gemensamt samarbete över enhetsgränserna som 
tillsammans effektiviserar förvaltningen och de tjänster vi kan leverera till 
kommunen. Samarbetet har bland annat lett till stora förbättringar av måltidsmiljön 
för elever som äldre i några av våra restauranger.  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Resultat 
Snickeriet löser med glädje de idéer som Thomas och Robert tillsammans tänker fram 
för att skapa nya spännande miljöer för att uppleva mat. Tillsammans har de två hittat 
former för ett samarbete som skapar glädje och som mynnat ut i nya roliga projekt 
som gagnar medarbetare och medborgare.  
 
2. Kökschefsgruppen, enhet mat och måltider, nomineras för sitt engagemang 

kring arrangemanget av kommunfesten. 
 
Idén i korthet  
Våra kökschefer har genom sitt engagemang skapat former för samarbete som lagt 
grunden för en väldigt uppskattad måltid under kommunfesten.  Genom delaktighet 
och hårt arbete har de samverkat över köksgränserna för att ta fram och laga en meny 
ihop för kommunens medarbetare.  
 
Resultat 
Maten under kommunfesten har blivit en succé som varit oerhört uppskattat. Genom 
att bjuda på sig själva och sin mat har de visat upp verksamheten från bästa sidan.  
Det här har i sin tur skapat stolthet över våra egna kockar och den mat vi lagar.  
 
3. Duveholmshallens personal, enhet Sportcentrum, nomineras för sitt 

arbetssätt med engagemangstavla och återkommande checkmöten. 
 

Idén i korthet  
I Duveholmshallen sitter nu en informationstavla i personalrummet. På tavlan finns 
information som rör den enskilda medarbetaren men också information som rör 
arbetslaget. Tavlan har även en del som berättar om arbetsuppgifter utöver det 
ordinarie, där personalen får visa intresse för att hjälpa till. Detta görs i kombination 
med checkmöten som dels handlar om vad som sker den kommande veckan, men 
också en återkoppling på det som varit.  
  
Resultat 
Ett bra sätt att mötas när inte alla kan träffas varje dag. Tavlan och mötena har gett 
personalen större möjlighet att påverka och har blivit en viktig och uppskattad punkt 
för att nå ut med information till alla i personalen. Idén har lett till bättre samarbete, 
mervärde och mer engagemang bland personalen.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-11 
• Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
Joha Frondelius (KD). 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkanden 
Ordföranden föreslår på majoritetens vägnar följande: 

Det allmänna idépriset ska delas ut till Backavallens arbetslag, enhet Sportcentrum, 
för genomförandet av idén om att anlägga ett skidspår runt Backavallen. 

Idépriset inom fokusområde ska delas ut till Thomas Rivander, enhet skog och natur, 
och Robert Henriksson, enhet mat och måltider för sina idéer om gemensamt 
arbetssätt. 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till detta. 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på majoritetens yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
___________________  

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-02-28  6 

§ 13

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2019 
(STN/2019:15) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta intern effektivitet som fokusområde för 
2019 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 2019 års fokusområde blir intern 
effektivitet. 

Förvaltningen har i uppdrag att hitta effektiviseringar i verksamheten. Genom att 
arbeta smartare och hitta nya sätt att arbeta kan samma service eller bättre levereras 
till samma kostnad. För att klara uppdraget är varje arbetslag och medarbetares insats 
viktig och genom att lyfta fram intern effektivitet som 2019 års fokusområde kan 
idépriset sprida goda idéer om effektiviseringar eller nya arbetssätt i verksamheten 
och hjälpa förvaltningen att klara målet. 

Fokusområdet knyter även an till förvaltningens målbild om en effektiv, ansvarsfull 
och innovativ tjänste- och serviceleverantör. 

Pristagare kommer att utses i enlighet med beslutade Riktlinjer för service- och 
tekniknämndens idépriser. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-11
• Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
Joha Frondelius (KD). 

Förslag och yrkanden 
Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) yrkar på bifall till förvaltningens 
förslag. 
___________________  

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14

Yttrande - samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen 
(STN/2019:25) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har tagit del av samråd detaljplan för Lövkojan 10 
Kvarnen. 

Service- och tekniknämndens ansvarsområden påverkas inte av ett genomförande av 
aktuell detaljplan. Nämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-20
• Samrådshandling – Detaljplan för Lövkojan 10 kvarnen

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15

Remissvar lokala ordningsföreskrifter (STN/2019:24) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av 
kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Jöran Mathiesen (V). Joha 
Frondelius (KD) reservation redovisas som bilaga A. 

Särskilt yttrande 
Nämnden medger att Mårten Grothérus (L) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och 
föreslår i ett missiv en revidering av föreskrifterna. 

Missivet har remitterats från Kommunledningsförvaltningen och remissinstanser är 
Polismyndigheten Region Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och 
tekniknämnden. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-14
• Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
• Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på

offentlig plats
• Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V). 

Förslag och yrkanden 
Joha Frondelius (KD) yrkar på avslag av § 12 och Jöran Mathiesen (V) yrkar på 
avslag av § 12 och § 13, i revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna. 
Ordförande Anneli Hedberg (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut 
och avslag på övriga yrkanden. 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut, Jöran Mathiesens (V) yrkande 
och Joha Frondelius (KD) yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 
Mårten Grothérus (L) framför till service- och tekniknämnden att han önskar få foga ett 
särskilt yttrande till protokollet, vilket nämnden medger. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16

Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av 
hyresbidrag till föreningar (STN/2019:17) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 
vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande 
revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar? 

PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 
vård - och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. 

Service- och tekniknämnden hanterar inga specifika hyresbidrag sedan 
bestämmelserna för kommunala bidrag till föreningar inom service- och 
tekniknämndens ansvarsområde reviderades i service- och tekniknämnden, senast 
2018-05-25. Däremot finns det ett antal iakttagelser i revisorernas revisionsrapport 
som bör beaktas och hanteras. 

• Utbetalning av föreningsbidrag bör inkluderas som kontrollområde i nämndens
internkontrollplan.

• Hanteringen av bidragsansökningarna och en rutin för kontroll av dess uppgifter
behöver upprättas.

• Kontroll för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening behöver införas.
• Rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning behöver dokumenteras.

Föreningsservice som handlägger service- och tekniknämndens föreningsbidrag 
kommer med anledning av detta genomföra en processkartläggning för att 
systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att få en 
heltäckande processbeskrivning av nämndens bidragshantering. I det arbetet kommer 
ovanstående punkter att tas om hand. 

I nämndens internkontrollplan kommer ett kontrollområde avseende hantering av 
föreningsbidrag att läggas till. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-04
• Granskning av hyresbidrag till föreningar
• Revisionsrapport Granskning av hyresbidrag till föreningar

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), 
Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall och förvaltningschef Magnus 
Gustafsson. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 17

Begäran om extra medel till investeringsprojekt-
konstgräsplan (STN/2019:26) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen för vidare 
hantering: investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm” (projekt 631 75) 
tillförs ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd 
platsspecifik projektering samt upphandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan Katrineholm” projektleds och styrs idag av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen bistår projektet 
med kompetens vad gäller drift, skötsel samt föreningsdialog. Beslutad 
investeringsbudget för den nya konstgräsplanen i Katrineholm är 7 mnkr.   

I samhällsbyggnadsförvaltningens projekteringsarbete har det framkommit att 
kostnaderna för en ny konstgräsplan, förlagd i Värmbol, blir högre än budgeterat. 
Detta på grund av de rådande markförhållandena på utsedd plats, vad gäller 
exempelvis markens bärighet, förmåga att hantera ytvatten samt behov av belysning. 
Tillkommande kostnad för belysning av området hanteras genom omdisponering av 
förvaltningens befintliga investeringsmedel.  

Specifikation 
Befintliga investeringsmedel konstgräsplan: 7 mnkr 
Befintliga investeringsmedel belysning: 2 mnkr 
Tillkommande kostnad markförhållande: 1,6 mnkr 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-05

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall och förvaltningschef Magnus 
Gustafsson. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18

Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden 
(STN/2019:16) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltningen förslag till 
uppdaterat reglemente för service- och tekniknämnden som sitt eget och lämnar det 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom 
konsumentrådgivning och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade 
kontaktcentret organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot 
bakgrund av detta behöver service- och tekniknämndens reglemente 2011-11-21, § 
310, revideras. 

Kontaktcenter för Katrineholms kommun öppnade den 14 februari 2018. Under 2018 
har kontaktcentret handlagt konsumentfrågor för service- och teknikförvaltningens 
räkning. Att hantera konsumentfrågor i kommunens kontaktcenter har visat sig vara 
en uppskattad och efterfrågad tjänst bland medborgare i Katrineholms kommun, då 
den upplevs som mer personlig och tillgänglig. Mot bakgrund av detta har ansvaret 
för att fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning och 
konsumentpolitik organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. 
Service- och tekniknämndens reglemente behöver därmed uppdateras. I samband med 
ovan nämnda uppdatering har förvaltningen identifierat behov av ytterligare tillägg av 
ansvarsområden i nämndens reglemente. 

För att tydliggöra nämndens olika ansvarsområden har även uppdatering av mer 
redaktionell karaktär utförts. 

Förslag till uppdaterat reglemente har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen 
samt kommunledningsförvaltningen, deras synpunkter har hanterats. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
• Reglemente för service – och tekniknämnden, Katrineholms kommuns

författningssamling (KFS nr 1.05)
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
___________________ 
Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19

Uppdaterad dokumenthanteringsplan, 
arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning, service- och 
tekniknämnden (STN/2018:127) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens 
förslag till ny dokumenthanteringsplan inklusive arkivvårdsdokument samt 
arkivbeskrivning som sin egen. 

Den antagna dokumenthanteringsplan redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 1/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av service- och tekniknämnden att 
under första kvartal 2019 ge förslag på en uppdaterad dokumenthanteringsplan, 
arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning. Nuvarande styrdokument beslutades 
2009 och är i behov av en uppdatering. Dokumenten behöver anpassas till ny 
lagstiftning, organisatoriska förändringar och förändrade ansvarsområden för 
nämnden. 

I arbetet med uppdatera ovan nämnda dokument har samtliga verksamheter vid 
förvaltningen involverats. Även personalkontoret, kommunarkivet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit i arbetet. I syfte att ensa service- och 
tekniknämndens styrdokument med andra, har en omfattande genomgång av andra 
nämnders styrdokument genomförts. 

Arkivbeskrivning och arkivvårdsdokument är styrdokument som bland annat 
beskriver nämndens arbetsuppgifter, vem som är arkivansvarig och arkivredogörare. 
Till dessa dokument kopplas dokumenthanteringsplanen som är ett styrdokument med 
flera funktioner. Dels är den en plan som ger en övergripande bild av vilka 
handlingstyper som förekommer hos myndigheten, vilket är viktig ur 
offentlighetssynpunkt. Dels utgör den en bevarande- och gallringsplan. När nämnden 
fattat beslut om dokumenthanteringsplanen har nämnden även fattat beslut om vilka 
handlingar som skall gallras respektive bevaras. Handlingar som inkommer eller 
upprättas inom en myndighet hanteras och bevaras på olika sätt beroende på vilken 
information handlingen innehåller. Detta dokument är ett stöd i hur myndigheten ska 
hantera dessa handlingar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår service- och teknikförvaltningen att: 

• Arkivvårdsdokumenten samt arkivbeskrivning bli en del av
dokumenthanteringsplanen dvs. tre styrdokument bli ett. Innebörden och
styrningen i dokumentet är dock det samma som tidigare.

• Den nya dokumenthanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning har ett moderniserat och förenklat språk

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Den nya dokumentethanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning är uppdaterad i enlighet med ny lagstiftning, organisatoriska
förändringar samt förändrat ansvarsområde för nämnden.

• Den nya dokumentethanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning har samma struktur som övriga nämnders (samtliga har inte
gåtts igenom).

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
• Dokumenthanteringsplan service- och teknikförvaltningen

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
verksamhetscontroller Pierre Jansson och samordnare Maria Hallberg. 
___________________ 

Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunarkivet för kännedom 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 20

Internkontrollredovisning (STN/2019:21) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd 
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen. 

Internkontrollredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
service- och tekniknämndens handling nr 2/2019. 

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 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
• Service- och teknikförvaltningen – Interkontrollrapport 2018

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) 
Anders Gölevik (C), Mårten Grothérus, Jöran Mathiesen samt verksamhetscontroller 
Pierre Jansson. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 21

Internkontrollplan inkl. kontrollområden 2019 
(STN/2019:21) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens 
förslag till internkontrollplan för 2019 som sin egen. 

Internkontrollplanen för 2019 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
service- och tekniknämndens handling nr 3/2019. 

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. 

Interkontrollplanen för 2019 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt 
säkerhetsmässiga kontroller. Interkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av 
kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen. 

Med anledning av PwCs granskning av kommunens hantering av hyresbidrag till 
föreningar föreslår service- och teknikförvaltningen ett nytt kontrollområde 2019. Det 
nya kontrollområdet Föreningsbidrag syftar till att säkerställa en fullgod 
internkontroll i bidragshanteringen. 

Sedan 2018 års internkontrollplan har ett kontrollområde tagits bort. Tidigare risker 
inom kotrollområdet Behörigheter bedöms nu som så låga att kontrollområdet kunnat 
strykas från planen. Som ett resultat av ett systematiskt arbete med internkontroll är 
riskvärdena generellt sett längre än tidigare år. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
• Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
verksamhetscontroller Pierre Jansson. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 22

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2018 
(STN/2019:20) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för

service- och tekniknämnden.
2. Service- och tekniknämnden begär att 19 180 tkr av investeringsbudgeten

ombudgeteras till år 2019.
3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Årsredovisningen för 2018 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
service- och tekniknämndens handling nr 4/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med 
bokslut för verksamhetsåret 2018. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott 
på totalt 467 tkr. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19.
• Årsredovisning STN 2018.

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V), Mårten Grothérus (L) samt förvaltningschef 
Magnus Gustafsson, avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall 
och förvaltningsekonom Karin Rytterström. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 23

Nämndens plan med budget (STN/2019:22) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och 
tekniknämndens plan med budget 2019. 

Nämndens plan med budget för 2019 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 5/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2019 för 
service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan 
med budget 2019-2021 – Attraktionskraft & kompetensförsörjning ett starkare 
Katrineholm. 

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och 
verksamhetsförändringar, driftbudget för 2019 samt investeringsbudget för perioden 
2019-2021. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-20
• Service- och tekniknämndens plan med budget 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt förvaltningsekonom Ulrika Rytterström 

Förslag och yrkanden 
Joha Frondelius (KD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 24

Informationspunkter 
Idrottens hus 
Avdelningschef Karin Engvall ger nämnden en kort bakgrund och uppdatering om 
nuläget när det gäller idrottens hus och även fritidsbanken. Karin Engvall informerar 
om hur fritidsbanken är tänkt att drivas samt var den kan placeras. När det gäller 
Idrottens hus är frågan just nu vad föreningarn vill ha och en dialog med föreningarna 
och idrottsstrategiska gruppen är aktuell. 

Pakeringsförbud 
Trafikingenjör Cathrine Andersson informerar nämnden om ett eventuellt 
parkeringsförbud på gatorna kring Västgötagatan. Cathrine Andersson ger nämnden 
en kort bakgrund där verksamheterna i lokalerna längs gatan har förändrats de senaste 
åren. Det har kommit in många rapporter om parkeringsproblem och på försök 
kommer parkeringsförbud att införas för att sedan utvärderas och eventuellt bli 
permanent. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Karin 
Engvall och Trafikingenjör Cathrine Andersson. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 25

Anmälan av delegationsbeslut 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden 
2019-01-10 – 2019-02-20. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens  
ledamöter.  
___________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 26

Meddelanden 
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 
2019-01-10 – 2019-02-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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2019-02-28 
Ärende: STN: 2019:24 
Särskilt yttrande Liberalerna 
angående remissvar lokala 
ordningsföreskrifter. 

Liberalerna Katrineholm motsätter sig ändringarna av § 12 i ordningsstadgarna för 
Katrineholms tätort. 

Trots att tiggeri funnits i vår gatumiljö i många år är det först nu, när det handlar om 
andra EU-medborgare, som det tydligen har blivit ett problem. Ett problem så stort 
att Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholm vill lägga redan knappa 
resurser på att jaga tiggarna. Vi håller helt med om att det är ovärdigt ett land som 
Sverige att ha utsatta människor som lever på gatan och försörjer sig genom att 
tigga. 

Att förbjuda människor att be om hjälp sopar bara problemen under mattan. Ett 
tiggeriförbud skulle göra redan utsatta personer ännu mer utsatta. Problematiken 
skulle med stor sannolikhet flyttas från din och min näthinna i de centrala delarna av 
tätorten, men istället hitta till andra delar av kommunen, till betydligt mörkare 
marknader eller till andra länder. 

Det händer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel. 
Detta är olagligt och ska såklart bekämpas. Men att förfölja den utsatte är fel väg att 
gå. Istället bör EU ställa höga krav på sina medlemsländer att ta större ansvar för 
sina fattigaste medborgare och jobba aktivt med att bekämpa fattigdom och 
utanförskap. 

Vi måste också göra det lättare för människor med låg utbildning att få ett första 
jobb, därför vill vi se insatser inom politiken som gör att färre behöver tigga och att 
fler ska få hopp om framtiden. 

Fattigdom bekämpas inte genom att förbjuda människor att be om hjälp. 

För Liberalerna: 

Mårten Grothérus 

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 666 379 
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se 
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