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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15-15:50 

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

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S) 
Maj-Britt Staaf (S) för Agneta Emanuelsson (L) 
Johnny Flemström (SD) för Filip Lindahl (SD) 
 Ersättare Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica 
Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, samhällsbyggnadschef Stefan Jansson 

 

Utses att justera Roger Karlsson 
Justeringens  
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2018-08-30 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer   § 41 direktjustering 
Madelene Sönnerfors 

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

Justerande ………………………………… 
Roger Karlsson 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer  § 41 
Sammanträdes  
datum

2018-08-30 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-08-31 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-09-26 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41

Underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2019-2021  (STN/2018:94)  
Service och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den

investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande livsmedels- och
städkostnader för 2019 som finns i upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2019-2021.

2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för
2019. 

3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta
beredningsprocessen.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 redovisas som 
bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 
8/2018. Hyror och avgifter 2019 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
service- och tekniknämndens handling nr 9/2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande 
plan med budget för planperioden 2019-2021 enligt gällande direktiv och 
anvisningar. 

Fackliga förhandlingar har att ägt rum. 

Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och 
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller tre förändringar 
jämfört med 2018 års hyreslista. Förändringarna presenteras områdesvis. 

Lokal landsbygd:  
Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa för Lyan i Julita som tidigare bara haft ett 
dygnspris. 

Mindre lokaler: 
Korrigering på posten enskilda lokaler  
Nytt förslag på 100 kr/h då lokalerna/prisnivån bör likställas med en badmintonbana 
som kostar 100 kr/h. 

Hyror exkl moms 
Förslag på ett tillägg i form av Mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila 
scen som idag hanteras av projektet Lyckliga gatorna, läggs in i kommunens 
lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och hanteras i Lokalbokningen. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Lokala föreningar och kommunens förvaltningar betalar ingen hyra för själva scenen, 
dock utfaller en transportkostnad om behov av transport förekommer. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-22
• Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-

2021 
• Investeringsspecifikationer för 2019
• Hyror och avgifter 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C), Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Karin Engvall och avdelningschef Camilla Wiström.  

Sten Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) anmäler att de inte deltar i nämndens 
beslut. 
___________________  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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