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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 15:40 
Öppet för allmänheten §§ 64-72  

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), 
Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Claudia Grathwohl (C), Jöran 
Mathiesen (V)  

Beslutande ersättare Mårten Grothérus (L) för Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande 
Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S) 
Roger Karlsson (MP) för Jan Lilja (SD) 

Ersättare  Ida Svensson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik Hermelin (M) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin 
Engvall, enhetschef Pierre Jansson (§§ 64-66), projektledare Andreas Larsson (§§ 64-65), 
arbetsledare Jimmy Davner (§§ 64-65), arbetsingenjör Erland Fröjd (§ §64-65), förvaltningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen Stefan Jansson, enhetschef Stefan Hellström (§ 70), 
städcontroller Pia Rydberg (§ 70), projektledare Håkan Stenström (§§ 70-72) 

Utses att justera Claudia Grathwohl (C) 
Justeringens  
plats och tid Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-10-02 

Underskrifter

Sekreterare
……………………………………………………… 

Paragrafer §64 - §72

Madelene Sönnerfors 
Ordförande 

……………………………………………………… 

Anneli Hedberg (S) 
Justerande 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Claudia Grathwohl (C) 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §64 - §72
Sammanträdes  
datum 2019-09-26 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-10-03 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-29 

Förvaringsplats av 
protokollet SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 64

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

Tillkommande 
Till verksamhetsinformationen läggs två punkter: 
• Bro Forsa Bruk
• Djulö camping

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 65

TEMA-asfalt 
TEMA-asfalt presenteras av enhetschef för gata och anläggning Pierre Jansson 
tillsammans med projektledare Andreas Larsson, arbetsledare anläggning Jimmy Davner 
och arbetsingenjör Erland Fröjd. 

Presentationen delas in i övergripande information, toppningsprogram, grävskador och 
underhåll. Nämnden får först ett historiskt perspektiv av asfalt och vad asfalt är. Vidare 
diskuterar Pierre Jansson kring om det var ”bättre förr” när det gäller asfaltens kvalitet, 
många upplever att kvaliteten har blivit sämre med åren. Asfalten som används nu 
återanvänds och det finns många miljöaspekter att följa.  

Andreas Larsson berättar om toppningsprogrammet som innehåller de stora planerade 
beläggningsarbetena samt hur prioriteringen och planeringen ser ut. De planerade 
arbetena behöver ibland styras om på grund av andra aktörer. Genom en karta över 
tätorten visar Andreas Larsson var de större toppningarna gjorts 2019, även arbeten i 
Valla och Sköldinge nämns samt några av de arbeten som är planerade att genomföras 
nästa år. 

När det gäller grävskador informerar Erland Fröjd om processen från anmälan till 
iordningställd yta, där det finns en önskan om att förbättra hela processen.  Under 
punkten underhåll som handlar om ”potthål” berättar Jimmy Davner om att man under 
en tid innan sommaren varje torsdag samlat all information om hål som kommit in via 
kommunens felanmälningsapp och därefter åkt ut och åtgärdat hålen. Felanmälningarna 
har därefter minskat. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia Grathwohl (C), Leif Hanberg 
(S), Jöran Mathiesen (V), Roger Karlsson (MP), Fredrik Hermelin (M), Milos Smitran (M) 
samt enhetschef Pierre Jansson, projektledare Andreas Larsson, arbetsledare Jimmy 
Davner, arbetsingenjör Erland Fröjd samt förvaltningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen Stefan Jansson. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 66 STN/2019:37  319 

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning 
Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms 
kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt 
Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att 
kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det 
lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt 
värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-16
• Anvisning till remiss av motion om förtydligande skyltning
• KF §16 Motion om förtydligande skyltning
• Motion om förtydligande skyltning

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
enhetschef Pierre Jansson. 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 67 STN/2019:67  734 

Yttrande över inriktningsdokumentet En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - 
utmaningar 2020 - 2022 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och har inget 
att erinra mot föreslagna ändringar i inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn 
och ungdomar i Katrineholms kommun- utamningar 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sett över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i Katrineholms kommun- utamningar 2017-2019 i och med att 
giltighetstiden för dokumentet går ut vid årsskiftet. Service- och tekniknämnden har 
inget att erinra mot föreslagna ändringar men önskar en tydligare koppling till 
barnkonventionen som blir svensk lag från den första januari 2020. 

Uppföljning av dokumentet ska göras i samband med kommunens ordinarie 
verksamhetsberättelse och årsredovisning. En instruktion för detta i årsredovisningens 
skrivanvisningar skulle vara önskvärt så att det säkerställs att uppföljningen blir 
genomförd.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-11
• Anvisning till remiss över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och

ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2020 – 2022
• Förslag- En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun -

utmaningar 2020 – 2022

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

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 68 STN/2019:65  041 

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2019 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari 
till och med augusti 2019, anta den som sin egen och överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Delårsrapport redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen service- och 
tekniknämndens handling nr 9/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2019. Rapporten 
innehåller en sammantagen bedömning med åtgärdsplan, framåtblick, 
verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål, volymutveckling, personalnyckeltal, 
ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden, uppföljning av 
särskilda uppdrag samt uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-09
• Delårsrapport 2019 service- och tekniknämnden
• Månadsuppföljning delårsrapport 2019 service- och tekniknämnden

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 69 STN/2019:66  009 

Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 
2020  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till

sammanträdesdagar 2020 för service- och tekniknämnden.

2. Sammanträdena ska vara öppna för allmänheten

Sammanfattning av ärendet 
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2020 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden 
torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) nedanstående datum. Beredning inför 
nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd. 

Månad STN 
torsdagar 

klockan 13:15 

Anmärkning 

januari 30 
februari 27 • Årsredovisning för 2019

• Redovisning av genomförd internkontroll (1
mars)

mars - 
april 23 
maj 28 • Tertialrapport
juni 18 

förmiddag 
juli - 
augusti 27 • Underlag för övergripande plan med budget för

2021-2023 (31 augusti)
september 24 • Delårsrapport för 2020 (30 september)
oktober - 
november 19 • Sammanträdesdagar 2021
december 17 

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-12

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S). 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Berörda 
Akten 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 70

Verksamhetsinformation 
Städning- nuläge 
Enhetschef Stefan Hellström presenterar rapport över städentreprenaden, som är inne 
på den tredje avtalsperioden och första året med nuvarande entreprenad. Nämnden får 
information om hur de olika avtalsperioderna sett ut med antal områden och yta samt 
vilka företag som haft entreprenaden. Stefan Hellström informerar också om de 
förändringar som gjordes inför nuvarande avtalsperiod, hur leveranserna sett ut med till 
exempel viten samt de utmaningar som varit. 

Projekt Backavallen 2.0 
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden information om det senaste när det gäller 
projekt Backavallen.  Samverkansupphandlingen är klar och det inkom tre anbud. 
Skallkrav har utvärderats och poängsättning har gjorts vilket gör att tilldelning kan göras. 
Därefter kan etapp ett påbörjas där vad som ska göras och vad det kommer att kosta 
ska bestämmas. 

Från måndag kommer ledningsarbeten att påbörjas med värme och elkablar samt 
fjärrvärme. Svenska bandyförbundet har bjudit in projektgruppen att berätta kring det 
energieffektiva arbetet. I övrigt rullar allt på och arbetet ligger en vecka före tidsplanen. 

Ny förvaltningschef 
Ordförande Anneli Hedberg informerar om att det är klart med ny förvaltningschef för 
service- och teknikförvaltningen samt kulturförvaltningen. Rickard Bardun börjar sin nya 
tjänst i början av december och kommer närmast från Söderköpings kommun där han 
har haft liknande uppdrag. 

Bro Forsa Bruk 
Förvaltningschef Stefan Jansson informerar nämnden om att Kammarrätten inte 
kommer att ta upp ärendet gällande sökt bidrag till bro i Forsa Bruk och det innebär att 
förvaltningsrättens dom gäller. 

Djulö Camping 
Avdelningschef Karin Engvall informerar om den medling som sker i hyresnämnden 
mellan kommunen och hyresgästen på Djulö Camping. Campingen har drivits av 
nuvarande hyresgäst i ungefär fyra till fem år, som nu har sagt upp hyresavtalet för att 
omförhandla hyresvillkoren. Hyresnämnden kommer att lämna ett utlåtande i mitten av 
november. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Mårten Grothérus (L), Fredrik 
Hermelin (M), Leif Hanberg (S) samt enhetschef Stefan Hellström, projektledare Håkan 
Stenström, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Stefan Jansson och 
avdelningschef Karin Engvall. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 71       
 

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 
2019-08-22 – 2019-09-18. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 72

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 
2019-08-22 – 2019-09-18. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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