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Plats och tid Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, klockan 09:00-11:30 

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), Clas Liljeblad (M), Roger Karlsson (MP) 

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S) 

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

Övriga  
deltagande

Förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef 
Camilla Wiström, avdelningschef Erik Bjelmrot (tom § 38), ekonom Ulrica Rytterström, 
kommunikatör Josefin Lundin, nämndsekreterare Madelene Sönnerfors 

 

Utses att justera Sten Holmgren 
Justeringens  
plats och tid

Jacobsdal, 2017-06-26 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §35 - §40 

Ordförande ………………………………… 

Justerande ………………………………… ………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §35 - §40 
Sammanträdes  
datum

2017-06-22 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2017-06-28 Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-24 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 35 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 36

Tema 
 -Beläggningsarbeten 2017 och framåt 
Arbetsledare Andreas Larsson och enhetschef Erland Fröjd från service- och 
teknikförvaltningen informerar nämnden om beläggningsarbeten i Katrineholm. 
Informationen innehåller en kort presentation om vad asfalt är och hur den tillverkas.  
Under 2016 gjordes en inventering av vägarna i Katrineholms kommun och 
arbetsledare Anderas Larsson visar en karta där alla vägar i kommunen är märkta med 
olika färger beroende på vägens skick. På det sättet ser man överskådligt vilka vägar 
som behöver åtgärdas.  

Vidare innehåller informationen en redogörelse för de samarbeten som görs med 
andra aktörer för att undvika onödiga beläggningsarbeten.  

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Yttrande 
Under Tema-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Johan 
Hartman (M), Anders Forss (S), Maj-Britt Staaf (S) och Claes Liljeblad (M). 
_________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 37

Vägvisningsplan Stadsskyltar (STN/2017:74) 
Service och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget på vägvisning med 
stadsskyltar, enligt bifogat förslag och ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag 
att genomföra skyltning i enlighet med förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar, Inger Hult, Jesper Ek och Krister Wistbacka har för Liberalernas 
räkning lämnat in en motion om att Katrineholms kommun i samband med 100-års 
jubileumet skyltar centralorten med stadsskyltar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
berett ärendet och bifogar ett förslag på vägvisningsplan.  

Ärendets handlingar 

• Förslag på vägvisningsplan
• Motion från Liberalerna om att sätta upp stadsskyltar

Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S). 
___________________  

Beslutet skickas till: 
Akt 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38

Informationspunkter (STN/2017:62) 
Detaljplaner 
Avdelningschef Erik Bjelmrot redogör kort för de detaljplaner som kommer att 
skickas ut under sommaren till nämndens ledamöter. Detaljplanerna rör Guldregnet, 
Finnstorp-Lövåsen, Trolldalen, Mörkhult och Pantern. 

Nämndens plan med budget 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson ger nämnden en kort information om nämndens 
plan med budget 2018 och det arbetsmaterial som skickats till nämndens ledamöter 
för sommarläsning. Förvaltningschef Magnus Gustafsson och ekonom Ulrica 
Rytterström redovisar de poster på prioriterade investeringar som ligger i 
investeringsplanen.    

Månadsrapport 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterade månadsrapport för maj 2017. Rapporten 
innehöll redovisning på enhetsnivå samt redovisning av investeringar. Månadsrapporten 
har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 

Redovisning av chefers genomförda utbildningar 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson informerar nämnden om de sju utbildningar som 
finns för service- och teknikförvaltningens totalt 25 chefer. Redovisning av genomförda 
utbildningar procentuellt: arbetsmiljö (56 %), social arbetsmiljö (36 %), rehab (64 
%), rekrytering (60 %), det personliga ledarskapet (8 %), framtidens chef och ledare 
(48 %) och ledarskap, kommunikation och samtalets möjligheter (16 %). 

White guide 
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om årets nomineringar i White guide 
junior och senior. Det nationella nätverket nominerar i tretton kategorier och i år har 
Katrineholms kommun fem nomineringar, årets gastronomiska rektor, boendechef, 
måltidschef och två seniorkock. 

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson uppdaterar nämnden om den kommande flytten till 
”Rådmannen”. Under vecka 27 flyttar omlastningscentralen och vaktmästeriet, sedan 
följer övrig verksamhet efter i september. 

Avdelningschef Camilla Wiström informerar om den misstänka matförgiftning på 
Skogsborgsskolan den 2 juni när 63 personer insjuknade. Prover är tagna men svar 
har ej ännu inkommit. Enkät till de som drabbats har genomförts och dess svar ger 
misstanke om att det var den serverade maten som var orsak. Svar från proverna 
väntas inom kort. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ordförande Anneli Hedberg informerar slutligen om att den nya badplatsen i 
Björkvik förklarades invigd den 8 juni av service- och tekniknämndens ordförande 
Anneli Hedberg och Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. 

Yttrande 
Under informationspunkter yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Hartman (M), Anders 
Forss (S), Sten Holmgren (C), Leif Hanberg (S), Maj-Britt Staaf (S), Claes Liljeblad 
(M), Roger Karlsson (MP), avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla 
Wiström samt förvaltningschef Magnus Gustafsson 
_________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 39

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 
2017-05-11 – 2017-06-15. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 
_________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 40

Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-06-22 
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  
2017-05-12 – 2017-06-15. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm. 
_________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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