
PROTOKOLL 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-06-24 Tallåsaulan, klockan 09:00 – 11:30
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), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V), Ingvar Larsson (SD).

Beslutande ersättare Sven-Åke Johansson (S)

Ersättare Ida Svensson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S), Roger Karlsson (MP)

Övriga deltagande Axel Stenbeck, utredare, förvaltningschef Rickard Bardun, ekonom Ulrica Rytterström, 
avdelningschef Karin Engvall,  Stefan Hellström, enhetschef,  Magnus Rostedt, 
fastighetsförvaltare, Håkan Stenström, projektledare och kostchef Camilla Wiström. 

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Jöran Mathiesen (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2021-07-01, elektronisk justering

Paragrafer §28-  §41

Datum för anslags uppsättande 2021-07-02 Datum för anslags nedtagande 2021-07-26

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 28   

Fastställande av dagordning 
Efter kallelsens utskick har fyra extra ärenden tillkommit. Dessa hanteras efter ärende 
nummer sex på dagordningen.
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§ 29 STN/2021:74  169

Remiss- Inriktningsdokument trygghet och säkerhet 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att överlämna remissvaret till 
kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Särskilt yttrande

Nämnden medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Jöran Mathiesen (V) och Torbjörn Eriksson (C) ställer sig bakom det särskilda yttrandet. 
Yttrandet redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skickat inriktningsdokumentet Trygghet och säkerhet 
på remiss till service- och tekniknämnden.

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av förslaget till inriktningsdokument 
trygghet och säkerhet. Dokumentet, som behandlar ett för kommunen och förvaltningen 
viktigt område, beskriver på ett bra sätt det övergripande arbete som sker i kommunen. 

Trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen har samordnats och lyfts på ett effektivt 
sätt under de senaste åren och genom att detta viktiga arbete nu befästs i ett 
inriktningsdokument innebär det ett stöd i det fortsatta arbetet. Samverkan, såväl 
internt som externt, är en framgångsfaktor för ett tryggare Katrineholm.

Dokumentet fokuserar mycket på det övergripande arbetet som sker centralt i 
kommunen. En viktig del av det trygghetsskapande arbetet i kommunen är det arbete 
som sker dagligen ute i verksamheterna inom såväl service- och teknikförvaltningen som 
andra förvaltningar, vilket med fördel skulle kunna nämnas i dokumentet för att 
synliggöra hela den röda tråden som är en del av syftet med dokumentet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Remissversion - Trygghet och säkerhet Inriktningsdokument.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Jöran 
Mathiesen (V), Torbjörn Eriksson (C), Roger Karlsson (MP), Anneli Hedberg (S) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen, Akt
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§ 30 STN/2021:65  009

Remiss - Revidering av fordon- och resepolicy 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
lämna det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet av förslaget till uppdaterad Policy för 
resor och transporter i tjänsten. Ambitionen i dokumentet ligger i linje med 
förvaltningens pågående arbete kring fordonshantering. Då förvaltningens uppdrag 
inom gata, park och omlastning innebär ett stort antal egna fordon och genom 
bilsamordningens uppdrag mot övriga förvaltningar har förvaltningen en viktig roll i 
framtagande och implementering av kommande riktlinjer.

Förvaltningen har kommit långt i omställningen till en hållbar fordonsflotta men fortsatt 
utveckling kan komma att vara kostnadsdrivande på såväl investerings- som driftsidan. 
Vissa verksamhetsspecifika krav tillsammans med fordonsmarknadens utbud kommer 
troligtvis att kräva vissa avsteg från policyn för att säkerställa en trygg och säker 
leverans. Men för kommunen som helhet bedöms förutsättningar vara goda för en hög 
efterlevnad av policyn.

Kopplat till förslaget finns förslag till riktlinjer framtagna. Dessa är ett 
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra verksamhetens 
arbete med Policy för resor och transporter i tjänsten. Riktlinjerna ska därmed inte 
beslutas av nämnden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Rese och fordonspolicy

 Riktlinjer till Rese- och fordonspolicy

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) samt 
Stefan Hellström, enhetschef

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 31 STN/2021:120  230

Uppdrag - Namngivning av gymnastik- och 
tennishallen. 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ge service- och 

teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ett namn till 
gymnastik- och tennishallen.

2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämnden senast i 
november månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens gymnastik- och tennishall har under året anpassats och byggts om. 
Gymnastikytan har utökats och den tidigare ytan för boule flyttas till annan lokal i 
kommunen.

Gymnastikhallen är en av kommunens populäraste idrottsanläggningar och nyttjas av 
den lokala föreningen, men det är också den anläggning som bokas mest frekvent av 
externa gäster för gymnastikträning- tävling och läger.

Gymnastik- och tennishallen har inget eget namn, vilket ut tillgänglighetsperspektiv kan 
vara en utmaning. Det kan också vara svårt att hitta till gymnastik- och tennishallen då 
den benämns olika i olika sammanhang.

Nämndens ordförande har uppmärksammat detta och tagit initiativ till att namnge 
gymnastik- och tennishallen. I arbetsprocessen med att ta fram ett förslag på namn ska 
de som nyttjar hallen göras delaktiga.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Sven-Åke Johansson (S).

Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akten
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§ 32 STN/2021:121  212

Granskningsyttrande - Detaljplan för Lövåsen-Heden 

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

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av samrådshandlingarna för förslag till 
detaljplan för Lövåsen-Heden. Förvaltningen påtalar som sig bör att utökade uppdrag 
avseende drift, underhåll och skötsel inom nämndens ansvarsområde också behöver 
förses med motsvarande resurser i kommande budgetarbete. Det är viktigt att 
ansvarsfrågan avseende dagvattenfrågorna tydliggörs så att de också inryms i 
nämndens kommande drift- och underhållsuppdrag. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till detaljplan för Lövåsen-Heden

 Planbeskrivning för Lövåsen-Heden

 Samrådsredogörelse Detaljplan för Lövåsen-Heden

 Grundkarta till detaljplan Lövåsen-Heden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Karin Engvall, 
avdelningschef.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 33 STN/2021:122  212

Granskningsyttrande- Detaljplan för Backa förskola 

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

Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan för Backa förskola har efter samråd reviderats och nu sänts ut för 
granskning.

I den bifogade samrådsredogörelsen tas de synpunkter nämnden lämnat in, om hand. 

Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på bifogade granskningshandlingar.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till detaljplan för Backa förskola

 Planbeskrining Backa förskola

 Samrådsredogörelse

 Karta -detaljplan för Backa förskola

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Karin Engvall, avdelningschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 34 STN/2021:123  212

Samrådsyttrande - Detaljplan för Lövåsen 

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

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av samrådshandlingarna för förslag till 
detaljplan Lövåsen. Förvaltningen påtalar som sig bör att utökade uppdrag avseende 
drift, underhåll och skötsel inom nämndens ansvarsområde också behöver förses med 
motsvarande resurser i kommande budgetarbete. Det är viktigt att ansvarsfrågan 
avseende dagvattenfrågorna tydliggörs så att de också inryms i nämndens kommande 
drift- och underhållsuppdrag. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

 Förslag till detaljplan Lövåsen

 Planbeskrivning Detaljplan för Lövåsen

 Karta detaljplan för Lövåsen

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Karin Engvall, 
avdelningschef.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 35 STN/2021:126  000

Överenskommelse Värmbols FC 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens överenskommelse med 
Värmbols FC och lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
År 2020 redovisades ett särskilt beredningsuppdrag som en del i kommunens 
budgetprocess. Uppdraget syftade till att utreda mark- och fastighetsförhållanden vid 
Värmbols idrottsplats. I uppdraget ingick att kartlägga nuvarande förhållanden avseende 
mark, fastighet, drift, förvaltning, bidrag och avtal. I uppdraget ingick också att ge förslag 
på en hållbar och långsiktig hantering som överensstämmer med kommunens 
översiktsplan och viljeinriktning avseende fritid och folkhälsa. Uppdraget genomfördes 
tillsammans med berörd förening med ledde inte till någon förändring av nuvarande 
förhållanden.

Under året har nya samtal med föreningen upptagits och kommunen har lämnat ett 
förslag på justering av ansvars- och ägandeförhållanden vid Värmbols IP till föreningen 
Värmbols FC, vilket båda parter ställer sig positiva till att genomföra.

Förslaget har bäring på tidigare års utredningsarbete och innebär i sin helhet att 

• Värmbols FC erbjuds möjligheten att köpa loss marken, del av 
Pepparriskan 2, under och runt klubbhuset med intilliggande 
förrådsdel inom en yta av 1 600 m2

• Värmbols FC erbjuds möjligheten att fortsättningsvis använda den s.k. 
C-planen inom fastigheten Värmbol 1:24 genom s.k 
nyttjanderättsavtal.

• Värmbols FC övertar skötselansvar för de delar inom Värmbols IP som 
ej utgör konstgräsplanen.

• Kommunen erbjuder sig att sköta parkeringen och ta över kostnaden 
för belysningen på parkeringen.

• Kommunen erbjuds köpa den delen av Pepparriskan 1 som berör 
konstgräsplanen ca 1000 m2.

• Nuvarande nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Värmbols FC 
gällande konstgräsplanen och klubbhuset, gäller fortsättningsvis även 
efter att fastighetsregleringarna är utförda.

• Värmbols FC erbjuder kommunen att köpa ovanstående del av 
Pepparriskan 1 för 100 000 kr.
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• Kommunen erbjuder Värmbol FC köpa ovanstående del inom 
Pepparriskan 2 runt klubbhuset för 300 000 kr.

Förslaget innebär ett mer enhetligt ägandeskap inom Värmbols IP, där föreningen 
exempelvis tidigare ägt en del av marken för den kommunala konstgräsplanen. Förslaget 
innebär också att tidigare oreglerade skötsel- och ansvarsområden nu tas upp i skötsel- 
och nyttjanderättsavtal. Arbetet med att verkställa ovan överenskommelse görs nu av 
föreningen tillsammans med service- och teknikförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen (som hanterar kommunens markaffärer).

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

Beslutet skickas till: akten
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§ 36   

Information - Riktlinjer för gatupratare och 
varuvisningar samt uteserveringar 
Håkan Stenström, projektledare, informerar om riktlinjer för gatupratare och 
varuvisningar samt uteserveringar och de synpunkter som framkommit under 
remissrundorna.

Ärendet kommer behandlas som ett beslutsärende under hösten.

Under informationspunkten yttrar sig Håkan Stenström, projektledare
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§ 37   

Information - Anvisningar för grävning i Katrineholms 
kommuns mark 
Karin Engvall, avdelningschef, informerar om pågående revidering av 
anvisningsdokument för grävning. Ärendet kommer behandlas som ett beslutsärende 
under hösten. 

Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) samt 
Karin Engvall, avdelningschef.
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§ 38   

Information - Månadsrapport 
Ulrica Rytterström, ekonom, informerar om månadsrapporten för maj månad.

Resultatet exkl. kapitaltjänstkostnader redovisar ett plusresultat jämfört med budget. 

Av investeringsbudgeten har ca 18 miljoner kronor används av totalt 78 miljoner kronor, 
prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer användas under året. 

Under informationspunkten yttrar sig Ulrica Rytterström, ekonom.
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§ 39   

Information - Underlag för nämndens plan med budget 
Rickard Bardun, förvaltningschef informerar om förvaltningens utkast till underlag för 
nämndens plan med budget som ska antas på nämndens sammanträde i augusti 
månad. 

Under informationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD) samt Rickard Bardun, 
förvaltningschef.
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§ 40   

Information - Verksamhetsutveckling, 
Projektinformation, Nya fordon, Uppdrag Backavallen 
Stefan Hellström, enhetschef informerar om kommunens digitaliseringsarbete och 
service- och teknikförvaltningens arbete med digitalisering, som bland annat består av:

 Utveckling av verksamhetssystem

 Digitala körjournaler

 Internet of Things (IoT), ex. realtidsmätning av badvattentemperatur 
och vattennivåer.

 Införande av e-tjänster

Stefan Hellström, enhetschef informerar om service- och teknikförvaltningens 
uppdaterade fordonspark där fler fordon går på fossilfritt bränsle och el. Laddplatser 
planeras i anslutning till äldreboenden och särskilda boenden. 

Under 2022 kommer 92% av kommunens personbilar vara miljöbilar.

Magnus Rostedt, fastighetsförvaltare, informerar om åtgärder för att minska 
energiförbrukningen i Backavallen. Bland annat genom att minimera behovet av el och 
värme. 

Camilla Wiström, kostchef, informerar om projekt Mat är hälsa tillsammans med vård- 
och omsorgsförvaltningen. Syftet är att genom mat och kost uppnå förbättrad 
välmående, förbättrad psykisk hälsa samt förbättrad folkhälsa.

Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Roger 
Karlsson (MP) samt Stefan Hellström, enhetschef, Magnus Rostedt, fastighetsförvaltare, 
Camilla Wiström, kostchef och Rickard Bardun, förvaltningschef
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§ 41   

Redovisning av delegationsbeslut 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att lägga delegationsbesluten fattade mellan den 
21 maj – 16 juni till handlingarna.
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Katrineholm 20210624  

Särskilt yttrande STN/2021:74 

Gällande remissvaret om: Trygghet och säkerhet Inriktningsdokument, 2021-

2023 för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande 

arbete, skydd mot olyckor och internt skydd I avsnittet om Brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete finns nu i gällande kommunplan en skrivning 

om att:  

-Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda lagens möjligheter att

begränsa eller förbjuda tiggeri. Vi delar inte majoritetens beslut om att förbjuda

tiggeri och att det handlar om en säkerhet och ordningsfråga.

I stycket om: ”Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras” Står 

följande utdrag ifrån kommunplanen: - Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta 

med fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för barn och andra oskyddade 

trafikanter. Fartdämpande åtgärder ska införas där det behövs, särskilt vid 

förskolor och skolor och andra viktiga stråk där många går eller cyklar.” 

Kommunplanen 2019-2022  

Vi är överens om inriktningen men är oroade över ”Kvarnenkorset”. Vår nya 

”Talltullenrondell (Kvarnenkorset) utan bra struktur/regler på trafikflöden och 

skydd oroar oss utifrån skrivningen i kommunplan om att 

trafiksäkerhetsarbetet ska skapa trygga trafikmiljöer för barn och andra 

oskyddade trafikanter. Vi vädjar till bättre markeringar och struktur.  

Joha Frondelius Kristdemokraterna 

Bilaga A
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