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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 14:45 
Öppet för allmänheten §§ 48-57 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Christer Ekstrand 
(S), Britt Ejdwinsson (S), Clas Liljeblad (M), Roger Karlsson (MP) 
 

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Sten Holmgren (C) 
Maj-Britt Staaf (S) för Leif Hanberg (S) 
Börje Söderström (S) för Åsa Thorell Russell (S) 
Anders Forss (S) för Agneta Emanuelsson (L) 
Fredrik Hermelin (M) för Filip Lindahl (SD) 

Ersättare 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tf. förvaltningschef Camilla Wiström, 
avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, verksamhetscontroller Pierre 
Jansson, miljöstrateg och kommunekolog Linda Aldebert §§ 48-49, praktikant Maria 
Brantö §§ 48-49, utredare Jennie Lind §§ 48-50. 

 

Utses att justera Roger Karlsson (MP) 
Justeringens  
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2018-10-03 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §48 - §57 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 
Roger Karlsson (MP) 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §48 - §57 
Sammanträdes  
datum

2018-09-27 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-10-04 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-30 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 48

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändringar: 

Tillkommer 
• Informationspunkt-hastighetsplan, § 50
• Godkännande av ordförandes yttrande till förvaltningsrätten gällande mål 7047-

18, § 55
________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 49

TEMA-Agenda 2030 
Miljöstrateg och kommunekolog Linda Aldebert informerar om agenda 2030 som är 
en global agenda för hållbar utveckling. Samtliga 193 medlemsländer i FN har skrivit 
under den. Linda Aldebert ger nämnden en global överblick för att sedan informera 
om arbetet nationellt i Sverige och till sist gå ned till kommunal nivå. För 
Katrineholms kommun har arbetet startat med workshops i förvaltningarnas 
ledningsgrupper för att koppla förvaltningarnas arbete till agendan. Arbetet ska sedan 
leda till ett gemensamt dokument för hela kommunen. 

Linda Aldebert har haft workshop med service- och teknikförvaltningens 
ledningsgrupp och berättar om några av agendans olika mål utifrån förvaltningens 
arbete. Som exempel kopplade till olika mål nämner hon stödanställningar, en väg in, 
Lyckliga Gatorna, heltid som norm men även grönplan och medborgardialoger.      

Yttrande 
Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Börje Söderström (S) samt 
miljöstrateg Linda Aldebert och verksamhetscontroller Pierre Jansson. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 50

Informationspunkt-hastighetsplan 
Utredare Jennie Lind från Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare informerat 
nämnden om den nya hastighetsplanen och hastighetsomläggningen. Nu ger Jennie 
Lind nämnden en återrapportering och uppdaterad information om nuläget. 
Hastighetsomläggningen har genomförts i centralorten och planen är den områdesvis i 
kransorterna genomföras under hösten.    

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anders Forss (S) samt 
utredare Jennie Lind.  

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
_________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 51

Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- 
och ungdomsledarstipendium (STN/2018:102)  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade regler för utdelning av idrotts-
och ungdomsledarstipendium, antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234.

2. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i november 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att  
uppdatera regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium, antagna av 
kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234. 

Ärendets handlingar 
• Styrdokument-regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium,

antagna av kommunfullmäktige 2000-12-18, § 234 och ändrade 2005-09-21, §
156 och 2009-09-21, § 135.

• Ansökan om idrottsstipendium

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP). 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden föreslår ett tillägg om att uppdraget ska redovisas med förslag på 
uppdaterade regler till nämndens sammanträde i november 2018. 

Hon finner att nämnden bifaller detta. 
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 52

Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på 
föreningstavlor (STN/2018:103)  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i

uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affischering på
föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna av tekniska nämnden 1995-12-
20, § 64.

2. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i december 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att  
uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, 
antagna av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64. 

Ärendets handlingar 
• Anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna

av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

• Förteckning över föreningstavlor i Katrineholms centralort.

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall. 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden föreslår ett tillägg om att uppdraget ska redovisas med förslag på 
uppdaterade anvisningar till nämndens sammanträde i december 2018. 

Hon finner att nämnden bifaller detta. 
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-09-27  7 

§ 53

Yttrande över samråd för detaljplan Sjöholm 2:31 och del 
av Sjöholm 2:2 (STN/2018:98) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som nämndens eget 
och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31 samt 
del av Sjöholm 2:2. 

Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen i sig men vill 
gärna delta i det fortsatta arbetet när dagvattenhantering ska planeras. Beroende på 
vilket alternativ för dagvattenhantering som används kan det vid driftsöverlämnande 
medföra olika behov av resurser såsom kompetens och ekonomiska medel. 

Samrådshandlingarna beskriver Service- och teknikförvaltningens kommande 
utökade uppdrag avseende drift och skötsel av ny stig, allmän grillplats och 
sophämtning. Här kan också drift och underhållskostnader tillkomma för bryggor och 
dagvattenhantering. 

Avslutningsvis vill Service- och teknikförvaltningen, i det här sammanhanget, ge sin 
uppskattning till de arbetsgrupper som startas tillsammans med berörda aktörer vid 
framtagande av nya detaljplaner.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-09-19
• Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31, del av Sjöholm 2:2

Service- och tekniknämndens överläggning  
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall. 
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 54

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018 
(STN/2018:97) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 
januari till och med augusti 2018, anta den som sin egen och överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Den godkända delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
service- och tekniknämndens handling nr 10/2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2018. Rapporten 
innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, 
ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden. 

Jämställdhetsperspektivet har beaktas i rapporten, till exempel genom att 
könsuppdelad statistik redovisas där sådan är tillgänglig. 

Ärendets handlingar 
• Delårsrapport 2018 service och tekniknämnden
• Bilaga: Månadsuppföljning augusti

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Johan Hartman (M), Fredrik Hermelin (M), Britt Ejdwinsson (S) samt tf. 
förvaltningschef Camilla Wiström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, 
avdelningschef Karin Engvall och enhetschef Ulrica Rytterström. 
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 55

Godkännande av ordförandes yttrande till 
förvaltningsrätten gällande mål 7047-18 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden uppdrar till ordföranden att yttra sig över överklagande 
om laglighetsprövning enligt Kommunallagen (mål 7047-18). 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Linköping ger service- och tekniknämnden möjlighet att yttra sig 
angående överklagande om laglighetsprövning enligt Kommunallagen (mål 7047-18, 
renovering av bro Forssa Bruk). Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast 15 
oktober 2018. Då nästa nämndsammanträde infaller först i slutet av oktober behöver 
nämndens ordförande yttra sig över överklagandet. 

Ärendets handlingar 
• Underrättelse från förvaltningsrätten i Linköping -mål 7047-18

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP). 

Roger Karlsson (MP) anmäler att han inte deltar i nämndens beslut. 

Förslag och yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden uppdrar till ordförande att yttra sig över 
överklagande gällande laglighetsprövning enligt Kommunallagen (mål 7047-18). 

Hon finner att nämnden bifaller detta. 
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Anneli Hedberg 
Förvaltningsrätten 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 56

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden 
2018-08-24 – 2018-09-19. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 57

Meddelanden 
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 
2018-08-24 – 2018-09-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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