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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-16 STN/2020:13 - 001

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Rickard Bardun
Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépris 2019
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet.

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. 2019 års fokusområde var intern effektivitet. 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 föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden.

Det allmänna idépriset

1. Förbättring av startpallar i simhall
Nominerade: Stefan Sonevang och Daniel Andersson

Vid simhallens startpallar finns tidtagningspaneler. Tidigare låg panelerna uppe på 
kanten av startpallarna vilket innebar att det fanns ett behov av stöd på sidorna där 
panelen låg i luften och dessutom inte i framkant av startpallen vilket innebar att 
bassängmåttet 25 meter inte stämde exakt.

Stefan och Daniel har fräst ett spår i underkanten av startpallarna och därmed försvann 
behovet av sidostöd, vilket skulle ha kostat 7000 kr att åtgärda. Deras idé ger också en 
bättre kvalité och leverans mot kund (simklubben).

2. En vegetarisk lokal korv med svensk lokal råvara
Nominerad: Henrik Lilja

Mycket av de vegetariska korvar som finns på marknaden idag är tillverkade av 
sojabönor som bidrar till skövling av regnskog på andra sidan jordklotet. Därav kläcktes 
idén om att ta fram en egen vegetarisk korv med lokala svenska råvaror. Förfrågan 
ställdes till en lokal korvproducent som utvecklat recepten på de vegetariska korvarna 
tillsammans med kommunens kök. Resultatet har blivit en korv med basen på svenska 
ärtor och morötter. Provköp har gjorts och serverats på Nyhemsskolan och på 
Duveholmsgymnasiet.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-16 STN/2020:13 - 001

Korven kommer att tas in på det lokala livsmedelsavtalet och serveras vid vegetariska 
dagar i kommunen. Detta minskar klimatbelastningen och innebär att såväl lokal som 
svensk egenförsörjning stärks.

3. Förbättrad arbetsmiljö i simhallskassan
Nominerad: Daniel Andersson

I simhallskassan finns en kassaskärm och en kamera som används frekvent i det dagliga 
arbetet. Tidigare var de placerade så att kassapersonalen fick stå snett med 
tangentbordet och kroppen blev felbelastad. Kameran fick lyftas upp och sträckas fram 
varje gång för att få kunden i bild.

En rund träplatta har sågats till och målats i kassans gröna färg. Den har en höjd som 
passar kassapersonalen bättre. På plattan har en roteringsplatta fästs som gör att 
kassaskärmen kan vridas och att arbetsställningen blir rak. Kameran har fästs på ett 
stativ. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö.
 
4. Konstruktion av utrustning för sjöbevattning 
Nominerade: Michael Antonsen, Torbjörn Carlson och Magnus Rostedt.

Sommaren 2018 infördes bevattningsförbud i Katrineholm. Något som innebar 
konsekvenser och krav på omställning för parkenhetens verksamhet. Inför sommaren 
2019 då bevattningsförbudet fortsatte konstruerades en ny bevattningsutrustning på 
parkenhetens el-bilar. Bilarna utrustades med nya tankar och pumpar som på ett enkelt 
sätt kunde fyllas med sjövatten från Djulösjön. Vid Djulö finns en pumpstation som 
också konstruerades om för att få en högre kapacitet av sjövatten från Djulösjön.

Michael satte konceptet med tankar, pumpar och slangar, Torbjörn monterade och 
byggde ihop dem och Magnus ordnade med den utökade kapaciteten i pumphuset. 
Detta innebar att kommunens nyplanterade träd och perenner, samt sommarblommor 
kunde klara sommarens torka trots bevattningsförbudet. Ett sätt att bidra till klimatet 
genom att hushålla med vårt dricksvatten.

Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: intern effektivitet)

1. Svinnprojekt tillsammans med Martin&Servera
Nominerad: Robert Henriksson

För att ta ett miljömässigt ansvar och minska mängden matsvinn har ett samarbete med 
leverantören Martin&Servera inletts. Restaurang Igelkotten har sedan mars 2019 kunnat 
beställa och ta emot varor med korta tidsfrister för hållbarhet "bäst före". Dessa varor 
har köket fått till ett billigare pris och de har med stor sannolikhet undgått att hamna i 
soporna hos leverantören. Detta har under 2019 inneburit besparingar motsvarande 85 
000-90 000 kr och öppnat upp för kökens kockar att vara mera kreativa i sin matlagning. 

2. Hur ska man få bort löv på en konstgräsplan?
Nominerade: Backavallens arbetslag
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Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-16 STN/2020:13 - 001

Istället för att gå med lövblåsar på ryggen som är tungt och krävande, blåsa löven åt 
sidan och försöka suga upp dem där med en lövsugningsvagn som kostar 111 000 kr att 
köpa in, har arbetslaget på Backavallen tänkt i nya banor. De bestämde sig för att testa 
med en åkgräsklippare med uppsamlare och ställa upp höjden på klippdäcket så den 
bara suger upp löven. Det fungerade kanonbra. Den suger upp alla löv och planen blir 
ren från både löv, tejp och snus. Innebär att man inte behöver plocka skräp från planen, 
minskar arbetstiden och arbetskostnaden samt ger en bättre arbetsmiljö med mindre 
arbetsbelastning på axlar. Sparar in inköpet av en lövsugsvagn.

3. Minskad ekonomiadministration
Nominerade: Dennis Carlson och Johnny Ljung

Genom att ifrågasätta gamla arbetssätt och rutiner har Dennis och Johnny bidragit till en 
mer effektiv ekonomiuppföljning. Service- och teknikförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har många gemensamma samarbeten och projekt. 
Tidigare har ett gemensamt projekt haft dubbla projektnummer och dubbel 
administration, en uppsättning per förvaltning. Genom att ifrågasätta detta och dra nytta 
av kommunens nya ekonomisystem har Dennis och Johnny tillsammans med 
förvaltningarnas ekonomer byggt upp en gemensam modell för projektuppföljning. Den 
nya modellen innebär minskad administration/internfakturering som är mycket 
tidskrävande. Följsamheten i projekten blir också bättre då tidsmässig "eftersläpning" 
pga arbete med ekonomisammanställning inte behöver göras i samma omfattning.

Ärendets handlingar
 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Richard Bardun
Förvaltningschef
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-16 STN/2020:13 - 001

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Rickard Bardun
Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2020
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta samarbete och att arbeta tillsammans

som fokusområde för 2020 års idépriser.

2. Service- och tekniknämnden beslutar att anta uppdaterade Riktlinjer för service- och
tekniknämndens 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 2020 års fokusområde blir samarbete och att 
arbeta tillsammans.

Med de utmaningar som kommunen och nämnden står inför krävs att förvaltningens 
verksamheter och medarbetare tänker i nya banor och öppnar upp för och initierar olika 
former av samverkan, såväl internt som externt, som ett led i att utveckla arbetssätt för 
en effektivare verksamhet. Föreslaget fokusområde för årets idépris kan bidra till att 
sätta extra fokus på vikten av samverkan och att hitta kloka lösningar tillsammans över 
organisatoriska gränser, allt med kommuninvånarnas bästa för ögonen.

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

Riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser har också setts över, mindre 
redaktionella ändringar har gjorts och riktlinjerna är inlagda i den nya grafiska profilen.

Ärendets handlingar
 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Rickard Bardun
Förvaltningschef
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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2 (3)

Riktlinjer för service- och 
tekniknämndens idépriser
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och 
teknikförvaltningen 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.

Vilka kan få priset?
Både enskild anställd eller ett arbetslag kan få priset. Priset ska dock användas till hela 
arbetslaget.

Nominering
Nominering skickas in via kommunens e-tjänst: https://e.katrineholm.se/idepris

Senast den 15 december ska nomineringarna vara inlämnade.

Skrivelsen ska innehålla en beskrivning av idén, vilket problem/behov den löste, hur den 
genomfördes, på vilket sätt den har bidragit till en förbättring och för vilka.

Om det är en mätbar (exempelvis tid, pengar, sjukfrånvaro) förbättring så ska även en 
utvärdering bifogas.

Alla som känner till en bra idé som är genomförbar kan skicka in en nominering.

Kriterium
För det generella idépriset: genomförbara idéer som lett/leder till en förenkling av 
arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse för våra 
kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.

För det områdesspecifika priset: genomförbara idéer som lett/leder till en förbättring inom det 
för året valda fokusområdet.

Beslutsforum
Ledningsgruppen tar emot och går igenom alla nomineringar, samt väljer ut vilka idéer som går 
vidare och presenteras för service- och tekniknämnden.

De nominerade meddelas.

Tidsperiod
Vinnarna utses på service- och tekniknämndens första sammanträde för året. Då bestäms också 
fokusområde för det kommande året.

Priset delas ut årligen i samband med service- och tekniknämndens andra sammanträde för 
året.
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Priset
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt idéarbete och lyfta fram 
pristagaren/pristagarna som ett gott exempel och en inspirationskälla för den övriga 
förvaltningen.

Användning av prissumman
Vinsten får användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande 
idén genomfördes.

Till exempel:

 Föreläsning

 Studiebesök

 Teambuildingaktivitet

 Böcker

 Andra aktiviteter

Vinnarna ska meddela ledningsgruppen vilka aktiviteter de planerar att göra för vinsten innan 
pengarna betalas ut. Pengarna måste användas under innevarande år.

Återkoppling
Arbetslaget bjuds in till ett av service- och tekniknämndens möten och får berätta hur priset 
används eller ska användas och på vilket sätt det har hjälp till att vidareutveckla arbetslagets 
förbättringsarbete.

Dokumentinformation
 2017-02-01 riktlinjerna antas i samband med nämndens beslut om idépriser

 2020-01-30 inlagt i ny mall samt redaktionella ändringar
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-22 STN/2019:10 - 111

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Service- och tekniknämnden

Val av ny representant till trafikgruppen
Förslag till beslut
Förslag till ny representant lämnas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) är entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som 
ersättare i service- och tekniknämnden.

Mårten var även representant i service- och tekniknämndens trafikgrupp.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Den valde
Sammankallande i trafikgruppen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-16 STN/2019:93 - 212

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Engvall
Service- och tekniknämnden

Yttrande över förslag till detaljplan för skola på Norr, del 
av fastighet Gersnäs 3:8.
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som sitt eget och 
översända det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på samråd skickat ut ett förslag till detaljplan för 
skola på norr. Service- och teknikförvaltningen har varit delaktiga i delar av 
planeringsprocessen. Ett av dessa områden handlar om logistik och transporter, 
exempelvis mattransporter till och från området. Ett annat område som förvaltningen 
varit delaktiga i är utformning av idrottshall samt till och frångänglighet av 
uthyrningsbara lokaler. Genom att tänka smart i planeringsskedet kan kommunens 
lokaler kunna utnyttjas i högre grad under kvällar- och helger, under den tid som de inte 
nyttjas av ordinarie skolverksamhet. Exempel som kan bidra till detta är placering av 
entréer och möjligheter att avgränsa lokalerna under kvällar och helger. Förvaltningen 
ser inga bekymmer gällande dessa två områden utifrån planförslaget.

Planförslaget innebär utökade uppdrag vad gäller drift och skötsel av infrastruktur, 
grönytor, naturområden och dagvattenåtgärder. Kostnader för detta behöver avsättas 
och hanteras i kommande budgetarbete.

I den fortsatta planeringsprocessen är förvaltningen gärna delaktiga både vad gäller 
infrastruktur och utformning av grönytor. Detta för att planera så att kommande skötsel- 
och underhållsuppdrag bli så effektiva som möjligt.

Ärendets handlingar
 Förslag till detaljplan för skola på Norr

Karin Engvall
Avdelningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-17 STN/2019:51 - 324

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Engvall
Service- och tekniknämnden

Beslut om projekt Backavallen Fas 2
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att gå vidare till fas 2 gällande projekt

Backavallen när den politiska styrgruppen bedömer att leverantören uppfyller
kraven för fas 1.

2. Nämnden beslutar att avtal för fas 2 gällande projekt Backavallen ska tecknas när
leverantören uppfyller kraven för fas 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att göra en stor miljö och klimatsatsning under de 
kommande åren på Backavallen med bland annat en ny ishall för vintersporter och 
evenemang. Projektet leds av projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen i 
projektgrupp tillsammans med service- och teknikförvaltningen som är fastighets- och 
verksamhetsansvarig.

Projektet är indelat i flera faser
Projektet har upphandlats under 2019 och omfattar fas 1 och fas 2. Avtal för respektive 
fas tecknas separat. Villkoren i upphandlingen tillåter att kommunen drar sig ur innan 
avtalet för fas 2 tecknas. 

Fas 1 innebär att kommunen tillsammans med avtalad entreprenör ska ta fram 
systemhandlingar och en gemensam målbudget för projektet avseende ishall, ispist och 
kylanläggning. Målbudgeten ska innehålla samtliga kostnader för projektets fas 1 och fas 
2. Parterna ska gemensamt skapa förutsättningar för att genomföra projektet inom
given tid, kostnadsram och till önskad kvalitet. 

Fas 2 inleds med tecknande av entreprenadkontrakt där förutsättningarna i fas 1 (tid, 
kostnadsram och till önskad kvalitet) ska vara uppfyllda. I fas 2 ingår framtagande av 
bygghandlingar, produktion och leverans av relationshandlingar.

Under förutsättning att leverantören uppfyller kraven (inom given tid, kostnadsram och 
till önskad kvalitet) för fas 1 finns förutsättningar att gå in i fas 2. Detta säkerställs av 
projektgrupp och projektets två styrgrupper. Det är den politiska styrgruppen som 
föreslås besluta om nämnden ska eller inte ska godkänna fas 1. Den politiska 
styrgruppen utsågs av service- och tekniknämnden i juni 2019.

Väljer nämnden att fatta beslut om att teckna avtal för fas 2 signeras avtalet av 
nämndens ordförande och avdelningschef i enlighet med kommunens allmänna 
nämndreglemente.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-17 STN/2019:51 - 324

Ärendets handlingar
 Förfrågningsunderlag - Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av

kylanläggning
 Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av kylanläggning
 Avtal Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av kylanläggning
 STN §48 Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0
 Förteckning deltagare grupper projekt Backavallen

Karin Engvall
Avdelningschef
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-06-20

§ 48

Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0 
(STN/2019:51)
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att tillsätta en styrgrupp för projekt

Backavallen 2.0.

2. Nämnden beslutar att välja nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e
vice ordförande att ingå i styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen kommer att göra en stor miljö och klimatsatsning under de kommande 
åren på Backavallen med bland annat en ny arena för vintersporter och evenemang. 
Projektet leds av projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen i projektgrupp 
tillsammans med service- och teknikförvaltningen som är driftansvarig. För projektet, 
Backavallen 2.0 behöver en politisk styrgrupp utses. Presidiet i service- och 
tekniknämnde föreslås ingå i styrgruppen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-06-13

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall. Som en redaktionell korrigering föreslår ordförande 
Anneli Hedberg (S) att funktioner istället för personer väljs.
___________________

Beslutet skickas till:
De valda
Akten
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Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150- 570 00 
Organisationsnummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Service.teknik@katrineholm.se
www.katrineholm.se

Service- och teknikförvaltningen

Projekt Backavallen
Förteckning över deltagare i projektgrupp och styrgrupper

Projektgrupp
Projektledare Håkan Stenström, projektledare SBF

Dennis Carlson, utvecklingsledare STF
Magnus Rostedt, fastighetsförvaltare STF

Politisk styrgrupp
Ordförande Anneli Hedberg (S), ordförande STN

Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande STN
Joha Frondelius (KD), 2:e vice ordförande STN

Styrgrupp ledning
Ordförande Johnny Ljung, infrastrukturchef SBF

Sari Eriksson, kommundirektör KLF
Karin Engvall, avdelningschef STF
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-22

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:servcie.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Service- och tekniknämnden

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden
2019-12-12 – 2020-01-22.
____________________ 

62

62

62

62



Avancerad sökning Utskrivet: 2020-01-23 11:45
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN/2020:3 Beslut om flyttning samt 

skrotning av fordon
2019-12-16 STN Fordon/2020:1

STN/2020:4 Grävtillstånd 2019-12-16 STN Gräv/2020:9/STN Gräv/2020:8/STN Gräv/2020:7/STN Gräv/2020:6/STN Gräv/2020:5/STN 
Gräv/2020:4/STN Gräv/2020:3/STN Gräv/2020:2/STN Gräv/2020:13/STN Gräv/2020:12/STN 
Gräv/2020:11/STN Gräv/2020:10/STN Gräv/2020:1

STN/2020:7 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade - Samlingsakt 
2020

2020-01-02 STN PRH/2020:7/STN PRH/2020:6/STN PRH/2020:5/STN PRH/2020:4/STN PRH/2020:3/STN 
PRH/2020:2/STN PRH/2020:1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-01-22

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Service- och tekniknämnden

Meddelanden
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2019-12-12 – 2020-01-22. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
____________________ 
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