
PROTOKOLL 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-08-26 Solrosen, klockan 13:15 – 16:15
Beslutande Anneli Hedberg (S), ordförande, Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD), 

2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russel (S), Christer Ekstrand (S), Britt 
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V), Ingvar Larsson 
(SD).

Beslutande ersättare

Ersättare Sven-Åke Johansson (S), Ida Svensson (S), Birger Johansson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke 
Eriksson (S), Fredrik Hermelin (M), Roger Karlsson (MP).

Övriga deltagande Förvaltnignschef Rickard Bardun, utredare Axel Stenbeck,  kostchef Camilla Wiström, 
avdelningschef Karin Engvall,  ekonom Ulrica Rytterström, miljöstrateg Linda Aldebert, 
enhetschef Stefan Ivarsson, infrastrukturchef Johnny Ljung,  projektledare Dennis Carlsson 
och projektledare Håkan Stenström.

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD) 

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justering, 2021-09-02

Paragrafer §42-  §53

Datum för anslags uppsättande 2021-09-03 Datum för anslags nedtagande 2021-09-27

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 42 STN/2021:159  042

Underlag för övergripande plan med budget 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta underlag till övergripande förslag till 
budget 2022-2024 och översänder det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Reservation
Jöran Mathiesen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen budgetram.

Deltar ej i beslutet
Joha Frondelius (KD) deltar ej i beslutet.

Torbjörn Eriksson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till underlag till övergripande plan 
med budget 2022-2024 för service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på 
kommunplanen, årets budget samt planeringsdirektiven som antogs av 
kommunstyrelsen i våras.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och 
verksamhetsförändringar, driftbudget för 2022 samt investeringsbudget för perioden 
2022–2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Service- och tekniknämndens underlag till övergripande plan med 
budget 2022-2024

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M), Jöran Mathiesen (V), Roger Karlsson (MP), Torbjörn 
Eriksson (C) samt kostchef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, 
förvaltningschef Rickard Bardun, ekonom Ulrica Rytterström, miljöstrateg Linda Aldebert 
och enhetschef Stefan Ivarsson.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 43 STN/2021:161  043

Revidering av avgifter för externa måltider 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till Prislista externa 
måltider 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt 
frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till avgifter för externa måltider 2022

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
kostchef Camilla Wiström

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 44 STN/2021:160  043

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa revidering av hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Hyror och avgifter de lokaler och anläggningar som service- och tekniknämnden 
ansvarar för har setts över och justeringar föreslås enligt bifogat dokument och 
sammanfattning nedan.

Föregående år beslutades om införandet av indexreglering av hyror och avgifter för att 
årligen justera priserna i förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex). Den 
första indexregleringen görs i oktober och de nya priserna träder i kraft 1 januari 2022.

Sammanfattning av föreslagna justeringar:

 Boulehall, nytt objekt.

 Ny möjlighet att hyra 1/3 resp. 2/3 av Kronfågel isarena. Möjligt med 
flera parallella aktiviteter när avskiljningsnät kommit på sin plats.

 Möjlighet för föreningar att boka stående omklädningsrum och förråd, 
nya objekt.

 Friluftsteatern vid Djulö, nytt objekt.

 Möjlighet att boka ljud och ljus vid stadsparkens scen vid evenemang, 
nytt objekt.

 Justering/likställande av hyra för Tallåsaulan och Duveholmsaulan.

 Övrigt, prislistan kommer att tillgänglighetsanpassas vid publicering 
när den beslutats.

 Indexreglering tillämpas, räknas ut i oktober enligt tidigare beslut. Nya 
priser enligt index 1/1 2022.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag - hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar
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Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 45 STN/2021:148  043

Revidering av taxa för upplåtelse av mark på offentlig 
plats 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta taxor för upplåtelse av mark på offentlig 
plats och översänder dem till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till 
största del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till 
nuvarande kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 46 STN/2021:164  043

Taxor och avgifter för grävning och återställning 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta taxor och avgifter för grävning och 
återställning och översänder dem till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltning, 
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och 
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 47 STN/2021:153  040

Omfördelning ansvar och resurser -sporthallar, 
gymnastikhallar och lokaler med kulturell inriktning 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden tar nedanstående yttrande som sitt eget och lämnar det 
vidare till budgetberedningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen tar över hela ansvaret för nyttjande, uthyrning, 
säkerhetsbesiktning, erforderlig utrustning, lokalservice och underhåll (som inte 
fastighetsägaren ansvarar för) samt beställning av lokalvård i kommunens samtliga 
sport- och gymnastikhallar.

Ekonomiska medel för exempelvis hyra, lokalvård, omkostnader m.m. omfördelas från 
bildningsnämnden till service- och tekniknämnden enligt bilaga.

Berörda förvaltningar uppdaterar nuvarande rutiner, överenskommelser och 
gränsdragningslistor så de stämmer överens med den nya ordningen som börjar gälla 
den 1 januari 2022.

Gemensam uppföljning görs kvartalsvis 2022 och därefter vid behov.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Rapport, Omfördelning av ansvar och resurser -sporthallar, 
gymnastikhallar och lokaler med kulturell inriktning 

 Ekonomisk sammanställning

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till: 

Budgetberedningen

Akt
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§ 48 STN/2021:107  003

Remissvar - revidering av arkivreglemente 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat arkivreglemente till alla nämnder. 
Eventuella synpunkter på förslag till arkivreglemente ska enligt remisstiden lämnas senast 
den 8 september 2021.

Förslaget i remissen är att ändra arkivreglementet till att kommunstyrelsen blir ansvarig 
för en kommunövergripande informationshanteringsplan istället för att ansvaret, som 
idag, delas upp mellan nämnderna och överförmyndaren. 

Förslagets syfte är att få en likartad hantering av kommunens information över alla 
förvaltningar och att förvaltningar som arbetar åt flera nämnder ska få en bättre översyn 
av informationshanteringen.

Ansvaret och hanteringen av informationen ligger fortsatt kvar på respektive förvaltning, 
men det juridiska ansvaret att fatta gallringsbeslut och godkänna 
informationshanteringsplanen flyttas över till kommunstyrelsen.

I remissen ingår inte att ta ställning till den nya informationshanteringsplanen i sig, utan 
enbart kring förändringen i det juridiska ansvaret.

Service- och teknikförvaltningen ser positivt på införandet av en kommunövergripande 
informationshanteringsplan och ställer sig bakom det upprättade förslaget till 
Arkivreglemente för delad arkivmyndighet mellan kommunstyrelsen (Katrineholms 
kommun) och kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Anvisning till remiss av arkivreglemente

 Arkivreglemente (Remissversion)

Service- och tekniknämnden överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig utredare Axel Stenbeck.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen,Akt
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§ 49   

Månadsrapport 
Ekonom Ulrica Rytterström informerar om nämndens ekonomiska resultat och prognos 
gällande drift och investeringar.

Under informationen yttrar sig Fredrik Hermelin (M), Anneli Hedberg (S) samt ekonom 
Ulrika Rytterström och kostchef Camilla Wiström
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§ 50   

Verksamhetsinformation 
Service- och teknikförvaltningen informerar om pågående verksamhet och projekt:

 Försiktig återöppning av restaurangen på Igelkotten från och med den 
1 september. 

 Feriearbetare har arbetat på förvaltningen under totalt 9 veckor under 
sommaren.

 Lättade restriktioner under sommaren har inneburit att fler 
evenemang och aktiviteter genomförts.

 Arbetet med invasiva arter –Kommunen ansvarar för att bekämpa 
invasiva arter på egen mark. Genom förstärkta statliga medel har 
förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
viadidakt skapat arbetslag som har i uppgift att bekämpa invasiva 
arter.  

 Discogolfbanan invigdes i somras. Framtida skötselavtal diskuteras 
med discogolfföreningen.

 Boulehallen – byggstart planeras ske under hösten. Dialog sker med 
Boulealliansen med representanter från olika föreningar.

 Servicehus vid Backavallen – Slutbesiktning sker den 28 oktober. 
Planerad inflyttning den 15 november. Projektet har bland annat 
påverkats av högre priser på byggmaterial och leveransförseningar.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ingvar Larsson (SD), 
Jöran Mathiesen (V), Fredrik Hermelin (M), Joha Frondelius (KD), Roger 
Karlsson (MP), samt förvaltningschef Rickard Bardun, kostchef Camilla 
Wiström, avdelningschef Karin Engvall, miljöstrateg Linda Aldebert, 
enhetschef Stefan Ivarsson, projektledare Dennis Carlsson och 
projektledare Håkan Stenström.
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§ 51   

Redovisning av delegationbeslut 
Service- och tekniknämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna.
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§ 52 STN/2021:165  000

Meddelanden 
Service- och tekniknämnden lägger meddelandena till handlingarna.
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