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§ 14

Val av justerare 
Torbjörn Eriksson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
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§ 15

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 16

TEMA: Gata och anläggning 
Enhetschef Håkan Andersson och arbetsledare Andreas Larsson informerar om 
verksamheten på Gata och anläggning. Nämnden får bland annat information om Gata 
och anläggnings ansvarsområden och ansvaret för den kommunala belysningen.

Nämnden får även information om den underhållsutredning som genomförts av 
kommunens gator och gång- och cykelvägar. Under utredningen inventerades 16,6 mil 
gata och 5,7 mil gång- och cykelvägar. Nämnden får information om hur 
underhållsbehovet ser ut, vad det skulle kosta att åtgärda eftersatt underhåll samt hur 
planen för asfaltering ser ut 2023.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anita Johansson (V), Joha Frondelius 
(KD), Kennet Svahn (M) och Rickard Hermansson (SD) samt avdelningschef Karin Engvall, 
enhetschef Håkan Andersson och arbetsledare Andreas Larsson.
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§ 17 STN/2023:17

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2022 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden godkänner årsredovisningen för 2022 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen.

2. Service- och tekniknämnden begär att 750 tkr av investeringsbudgeten för 2022 ska 
ombudgeteras till år 2023.

Reservation

Joha Frondelius (KD) och Torbjörn Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt tilläggsyrkande. Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Rickard Hermansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2022. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 
utvecklingen av verksamhet och resultat under året. Det är vad som beslutats i 
Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 för 
Katrineholms kommun som nämndens årsredovisning ska svara upp gentemot.

Service- och teknikförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i 
service- och tekniknämndens plan med budget för 2022 har i stort gått enligt plan. Vid 
sidan av de verksamhetsmässiga resultaten visar uppföljningen att de försämrade 
samhällsekonomiska förutsättningarna haft en tydligt negativ inverkan på förvaltningens 
ekonomi. I den ekonomiska driftsredovisningen redovisas en negativ budgetavvikelse 
om -871 tkr vid årets slut.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-31

 Årsredovisning 2022 service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anita 
Johansson (V), Joha Frondelius (KD), Kennet Svahn (M) och Torbjörn Eriksson (C) samt 
förvaltningschef Pierre Jansson, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla 
Wiström samt ekonom Ulrica Rytterström.

Yrkanden och förslag

Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Torbjörn Eriksson (C) på följande tillägg:

 Att årsredovisningen förtydligar och får mätbara resultatmål.
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 Att vi minskar nuvarande mängd resultatmål i kommunens redovisning.

Anneli Hedberg (S) yrkar avslag på Joha Frondelius (KD) yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att hon först ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
därefter proposition på tilläggsyrkandet. Service- och tekniknämnden godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Sedan ställer ordförande proposition på Joha 
Frondelius (KD) och Torbjörn Erikssons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår 
detta.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 18 STN/2022:23

Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 
2022 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.

Service- och tekniknämnden beslutade om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 24 februari 2022 (§ 5). Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom service- och tekniknämndens 
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns vissa 
utvecklings- och förbättringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de genom 
internkontrollplanen beslutade kontrollerna. I förekommande fall framgår också vilka 
åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-09

 Internkontrollrapport 2022 service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Kennet 
Svahn (M) och Roger Karlsson (MP) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer, 

Akten
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§ 19 STN/2023:18

Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2023 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till internkontrollplan för år 
2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna verksamhetsamhetsområdet.

Service- och teknikförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 
2022 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2023. I 
planen anges bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som 
ska utföra respektive kontroll.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med service- 
och tekniknämnden årsredovisning för 2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-23

 Internkontrollplan 2023 service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 20 STN/2023:19

Service- och tekniknämndens plan med budget 2023 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden fastställer nämndens plan med budget 2023.

2. Service- och tekniknämnden uppdrar åt service- och teknikförvaltningen att i arbetet 
under året därutöver beakta de prioriteringar som angavs i nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2023.

Deltar ej i beslutet

Joha Frondelius (KD) och Torbjörn Eriksson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden antog den 23 juni 2022 (§ 29) nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2023-2025.

Den 21 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan 
med budget 2023-2025. Kommunfullmäktiges beslut innebar för service- och 
tekniknämnden en ekonomisk ram för 2023 om 139 528 tkr. Genom beslutet tilldelades 
nämnden även en investeringsram för året om 31 780 tkr.

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 16 januari 2023 om Kommunplan 2023-2026. 
Kommunplanen utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för 
de kommande fyra åren. I dokumentet anges bland annat övergripande mål, resultatmål 
och uppdrag för nämndernas arbete.

Service- och teknikförvaltningen har med utgångspunkt från Övergripande plan med 
budget 2023 och Kommunplan 2023-2026 upprättat ett förslag till service- och 
tekniknämndens plan med budget 2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-02-02

 Nämndens plan med budget 2023, service- och tekniknämnden (förslag)

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Torbjörn Eriksson (C) samt förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 21 STN/2023:38

Uppföljning av privata utförare 2022 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2022 och 
överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms 
kommun ska varje nämnd lämna en årlig sammanfattning av sin uppföljning av privata 
utförare till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 
april.

Service- och tekniknämndens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform 
med egen personal. Vad gäller lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning 
används privata utförare i relativt stor utsträckning.

Inom service- och teknikförvaltningen sker ett aktivt arbete för att säkerställa att 
utförandet av de uppgifter som överlämnats till privata utförare håller avtalad nivå. 
Uppföljning sker bland annat genom platsbesök, uppföljningsmöten och administrativa 
kontroller. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att samverkan med 
entreprenörerna inom dessa områden i huvudsak fungerar väl och att utfört arbete 
håller avtalad nivå. Utifrån den uppföljning som skett under 2022 finns heller inga större 
avvikelser att rapportera.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-26

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Anita Johansson (V) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 22 STN/2022:5

Service- och tekniknämndens idépris 2022 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Det allmänna idépriset på 10 000 kronor delas ut till enheten skog och natur för 

inköp av ett mindre sågverk.

2. Idépriset inom fokusområde hälsa på 10 000 kronor delas ut till Linda Sandfjord och 
Atina Duric för Hälsoårets Hälsokaka.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens 
verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor vardera. Ett pris 
där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut 
för det aktuella nomineringsåret. 2022 års fokusområde var HÄLSA. Priset ska användas 
till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén 
genomfördes.

Flera nomineringar har inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har gått inom samtliga 
inkomna nomineringar och överlämnar tre förslag i respektive kategori för service- och 
tekniknämndens ställningstagande.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-31

 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser 

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Kennet 
Svahn (M), Joha Frondelius (KD), Anita Johansson (V) samt avdelningschef Camilla 
Wiström, avdelningschef Karin Engvall och dietist Maria Isaksson.

Yrkanden och förslag

Anneli Hedberg (S) föreslår att det allmänna idépriset på 10 000 kronor delas ut till 
enheten skog och natur för inköp av ett mindre sågverk. Joha Frondelius (KD) yrkar bifall 
till förslaget.

Anita Johansson (V) föreslår att det allmänna idépriset delas ut till Lotta Olsson och Anna 
Frisell för Introduktionsstöd - metod för språksvaga nyanställningar.

Anneli Hedberg (S) föreslår att idépriset inom fokusområde hälsa på 10 000 kronor delas 
ut till Linda Sandfjord och Atina Duric för Hälsoårets Hälsokaka. Joha Frondelius (KD) och 
Anita Johansson (V) yrkar bifall till förslaget.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att hon först ställer proposition på förslagen till det allmänna idépriset och 
därefter ställer proposition på förslaget till idépriset inom fokusområde hälsa. Service- 
och tekniknämnden godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer proposition på förslagen till det allmänna idépriset och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Sedan konstaterar ordförande att 
det till idépriset inom fokusområde hälsa endast föreligger ett förslag till beslut och 
nämnden beslutar i enlighet med förlaget.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 23 STN/2023:28

Tema för service- och tekniknämndens idépris 2023 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden antar Minskad el- och energiförbrukning som fokusområde 
för 2023-års idépris.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och teknikförvaltningen 
utdelas årligen två idépriser – det allmänna idépriset och ett pris inom ett aktuellt 
fokusområde.

Idéer som kan nomineras till det allmänna idépriset är genomförbara idéer som lett eller 
leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, 
förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.

I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås även att fokusområde för 
kommande år ska beslutas vid årets andra nämndsammanträde. Att årligen anta ett 
aktuellt fokusområde ger en möjlighet att lyfta upp en fråga på agendan och sätta extra 
fokus på den under en begränsad tid.

Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2023- års fokusområde blir minskad el- och 
energiförbrukning.

Samtliga nämnder och bolag har i Övergripande plan med budget 2023–2025 – Ansvarsfullt 
i en orolig tid fått i uppdrag att minska sin elförbrukning. Inom ramen för det uppdraget 
planeras olika åtgärder både på övergripande förvaltningsnivå och i verksamheterna. Att 
anta minskad el- och energiförbrukning som 2023-års fokusområde skulle bidra positivt i 
detta arbete.

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

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-31

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Roger 
Karlsson (MP) samt avdelningschef Camilla Wiström och avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 24 STN/2022:236

Yttrande över remiss om Platsvarumärket Katrineholm 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar 
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt 
dokumentet Platsvarumärket Katrineholm. Handlingen är resultatet från ett arbete som 
genomfördes under 2022, på initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm, i syfte 
att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm. 

Service- och teknikförvaltningen ser positivt på huvuddragen i det förslag som nu 
remitterats. Samtidigt välkomnas en fortsatt utveckling av materialet. Förvaltningens 
bedömning är att dokumentet bland annat skulle vinna på en utförligare beskrivning av 
de ställningstaganden och prioriteringar som presenteras. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-25

 Platsvarumärket Katrineholm

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
Torbjörn Eriksson (C) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 25

Verksamhetsinformation 

Mat och måltider
Enhetschef Linnea Ekman informerar om hur demografi och förändrade förutsättningar 
påverkar Mat och måltiders verksamhet. Nämnden får information om:

 Mat och måltiders organisation.

 Hur de minskande barn- och elevantalen påverkar verksamheten framåt.

 Vilka åtgärder som genomförs för att möta utvecklingen.

 Processen kring samverkan och beslut.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt 
enhetschef Linnea Ekman.
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§ 26

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet
Följande beslut anmäls till service- och tekniknämnden:

STN Del/2023 § 1 - Förordnande av parkeringsvakt

STN Fordon/2023 § 6 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon

STN Mark/2023 §§ 1-7 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2023 §§ 7-13 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2023-02-16 18 (18)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 27

Meddelanden 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2023-01-
19 – 2023-02-08. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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Centerpartiet

Katri n eh o I m 2023-02-16

RESERVATION

SIN/2023:17

Resultatmålen är svåra att följa upp under en mandatperiod och ett enskilt år. 0klart vad
resultatmålen som redovisas har för start och målvärde. Är det budget 2022 eller
kommunplanen 20'lg-2022som resultaten pekar mot? Vi upplever att för många mål blir
svårt att styra mot.

Med anledning av ovanstående yrkade vi på följande tillägg:

att årsredovisningen förtydligar och får mätbara resultatmå1.

att vi minska r nuvarande mängd resultatmål i kommunens redovisnino

Joha Fron eli (KD) Thorb Eri n (c)

Bilaga A Reservation till STN 2023-02-16 § 17
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