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Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 15:50
Öppet för allmänheten §§ 39-47

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Sten Holmgren
(C) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Clas
Liljeblad (M), Roger Karlsson (MP)

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S)
Maj-Britt Staaf (S) för Agneta Emanuelsson (L)
Johnny Flemström (SD) för Filip Lindahl (SD)

Ersättare

Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson,
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica
Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, samhällsbyggnadschef Stefan Jansson

Utses att justera

Roger Karlsson
Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2018-09-03
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§ 39

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändring:
Tillkommer
 Månadsrapport juli § 44
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 40

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen
(STN/2018:93)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom
service-och teknikförvaltningens förslag om justerande avgifter gällande
simhallen.
2. Under pågående renovering av simhallen är förvaltningens förslag att justera
entrépriserna till simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna
gäller från den 15 augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls
stängd på grund av renoveringen.
3. Från och med den 15 augusti säljs inte längre några badkort. Återbetalning av
köpta badkort är möjlig. Återbetalning av badkort är möjligt till och med den 30
september 2018. Återbetalning räknas månadsvis. För dem som väljer att avstå
från att lösa in sitt badkort, kan efter den 30 september fortsätta använda sitt
badkort under den tid som kortet är giltigt.
Sammanfattning av ärendet
På grund av en skada i stora bassängen har KFAB och service- och
teknikförvaltningen av säkerhetsskäl beslutat att stänga av den stora sim- och
hoppbassängen i simhallen. Äventyrsbadet, lilla bassängen och bubbelpoolen är
alltjämt öppna för besökare.
Utifrån skadeläget har fastighetsägaren beslutat att genomföra en mer omfattande
renovering av simhallen. Enligt de uppgifter som finns i dagsläget förväntas
renoveringen pågå minst under kvarvarande del av 2018. Då förvaltningen i nuläget
inte kan erbjuda en fullgod badupplevelse till våra medborgare och besökare, föreslås
att entrépriserna till simhallen sänks och återbetalning av badkort görs.
Tillfälliga entrépriser
De tillfälliga entrépriserna föreslås gälla från den 15 augusti och under så lång tid
som den stora simbassängen hålls stängd på grund av renoveringen. Förvaltningens
förslag till justerade entrépriser.1
Barn 0-7 år, 10 kronor
Ungdom 8-16 år, 20 kronor
Vuxen, 30 kronor

1

Justerade entrépriser i förhållande till de entrépriser som finns beslutade i Hyror och
avgifter.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Återbetalning av badkort
Vidare föreslås att köpta badkort så som årskort, halvårskort och 10-kort återbetalas
från det datum stora simbassängen stängde. Återbetalning av badkort är möjlig till
och med 30 september. För att återbetalning ska kunna ske behöver innehavaren
fysiskt komma till simhallen. Där ska en blankett fyllas i. Innehavaren behöver också
ha medsig giltigt id-kort, aktuellt badkort och kontonummer för återbetalningen.
Återbetalningen räknas månadsvis.
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-20

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Roger Karlsson (MP),
Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S) samt avdelningschef Karin
Engvall och förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 41

Underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2019-2021 (STN/2018:94)
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den
investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande livsmedels- och
städkostnader för 2019 som finns i upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2019-2021.
2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för
2019.
3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta
beredningsprocessen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 redovisas som
bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr
8/2018. Hyror och avgifter 2019 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
service- och tekniknämndens handling nr 9/2018.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2019-2021 enligt gällande direktiv och
anvisningar.
Fackliga förhandlingar har att ägt rum.
Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller tre förändringar
jämfört med 2018 års hyreslista. Förändringarna presenteras områdesvis.
Lokal landsbygd:
Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa för Lyan i Julita som tidigare bara haft ett
dygnspris.
Mindre lokaler:
Korrigering på posten enskilda lokaler
Nytt förslag på 100 kr/h då lokalerna/prisnivån bör likställas med en badmintonbana
som kostar 100 kr/h.
Hyror exkl moms
Förslag på ett tillägg i form av Mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila
scen som idag hanteras av projektet Lyckliga gatorna, läggs in i kommunens
Ordförandens sign

Justerandes sign
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lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och hanteras i Lokalbokningen.
Lokala föreningar och kommunens förvaltningar betalar ingen hyra för själva scenen,
dock utfaller en transportkostnad om behov av transport förekommer.
Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-22
Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 20192021
Investeringsspecifikationer för 2019
Hyror och avgifter 2019

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten
Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson,
avdelningschef Karin Engvall avdelningschef Camilla Wiström.
Sten Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) anmäler att de inte deltar i nämndens
beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 42

Granskningsyttrande - Grönplan för Katrineholms stad
(STN/2018:88)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till Grönplan för
Katrineholms stad.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har tagit del av granskningsunderlag Grönplan för
Katrineholms stad. Grönplanen är en fördjupning av översiktsplanen för
Katrineholms stad och ska fungera som ett vägledande, långsiktigt
planeringsdokument för gröna miljöer. Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt
förtroendevalda i Katrineholms kommun med stöd av konsulter.
I tidigare samrådsyttrande lyfte service- och tekniknämnden fram behovet av en
grönplan även för landsbygden. I Samhällsbyggnadsförvaltningen
samrådsredogörelse framgår att nästa steg i arbetet blir att ta fram en grönplan som
tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2030 – del landsbygd.
I de delar den nya Grönplanen påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift
och underhåll behöver utrymmet för driftskostnaderna justeras.
Nämnden noterar att barn- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i framtagandet av
Grönplanen.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-08
Grönplan för Katrineholms stad

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Roger Karlsson (MP),
Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson
och avdelningschef Karin Engvall.
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 43

Svar på ansökan om kommunalt bidrag för projektering
och reparation av bro i vägsamfälligheten Forsa bruk
(STN/2018:77)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden avslår vägsamfälligheten Forsa bruks ansökan om bidrag
för projektering och reparation av bro.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgren (C) yrkande reserverar sig Sten
Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP). De skriftliga reservationerna redovisas som
bilaga A och B.
Sammanfattning av ärendet
Vägsamfälligheten Forsa bruk har genom skrivelse (bilaga1) gjort en ansökan om
kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro. Den framräknade kostnaden
för projektering och reparation har beräknats till 1 600 tkr. Vägsamfälligheten
beskriver i sin ansökan att man försökt att söka bidrag hos Trafikverket samt
Regionförbundet men fått avslag pga. gällande regler för bidrag. Utökat stöd har
också sökts hos Tekniska verken, även där har man fått avslag.
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, ordföranden för service- och
tekniknämnden samt berörda tjänstemän har vid två tillfällen besökt området.
Tillsammans med representanter från vägsamfälligheten och man tagit del av brons
och Forsas förutsättningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ge bidrag enligt de riktlinjer som är
framtagna av Katrineholms kommun (bilaga 2, Styrdokument 3.02 Riktlinjer för
kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun).
Det står beskrivet i detta dokument att det är väghållaren som har det juridiska
ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare, ibland
fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter
och samfällighetsföreningar. Vägsamfälligheten Forsa bruk är således juridiskt
ansvarig för den väg och bro som ansökan syftar till. Katrineholms kommun har
ingen ägarandel i Vägsamfälligheten och således inget juridiskt ansvar för bron.
I enlighet med dessa riktlinjer finns ett tydligt styrdokument hur kommunen skall
förhålla sig till bidrag till enskilda vägar. Det bidrag som efter beslut kan betalas ut
som en årlig ersättning skall gå till barmarksunderhåll för bland annat grusning,
dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll. Även
vinterväghållning för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning. Det
står också tydligt och klart att kommunen inte betalar ut bidrag till
förrättningskostnader, byggande eller upprustning av väg. Bidrag till upprustning av
väg till Vägsamfälligheten Forsa Bruk ingår således inte.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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I bilaga till vägsamfällighetens ansökan kommenteras kommunens
likabehandlingsprincip. Här anser vi att Katrineholms kommun mycket väl uppfyller
detta. Det är den juridiska ägaren som ansvarar för att Boverkets byggregler efterlevs
i punkt 5:72 Åtkomlighet för räddningsinsatser samt 5:721 Räddningsväg.
Katrineholms kommun kan inte gå in och ta över andra juridiska ägares ansvar
gällande tillkommande kostnader för uppfyllande av regler och krav.
Gällande Katrineholms kommuns ansvar gällande Dufveholmsbron så är kommunen
delägare i den bron och har således ett juridiskt ansvar att säkerställa brons
funktionalitet. Ansvaret för bron är fördelat 50/50 mellan Dufveholms herrgård och
Samfällighet Dufveholm 5:3 där Katrineholms kommun har 61 % ägarandel.
Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-08-22
Bilaga 1-Ansökan om kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro i
vägsamfälligheten Forsa Bruk
Bilaga 2-Riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms
kommun

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C),
Roger Karlsson (MP), Fredrik Hermelin (M), Sven-Åke Johansson (S), Johan
Hartman (M), Leif Hanberg (S), Anneli Hedberg (S) samt samhällsbyggnadschef
Stefan Jansson.
Förslag och yrkanden
Sten Holmgren (C) yrkar, med instämmande av Roger Karlsson (MP) att ärendet ska
återremitteras för ytterligare beredning. Johan Hartman (M) yrkar att frågan ska
avgöras idag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för förslag till propositionsordning
som innebär att ordföranden avser att först ställa proposition på om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag. Beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag
ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter
proposition på förvaltningens förslag till beslut. Hon finner att nämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
Vägsamfälligheten Forsa Bruk
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 44

Månadsrapport
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för juli 2018. Av rapporten
framkommer att service- och tekniknämndens sammantagna resultat för juli månad
var - 2 794 tkr kronor och det prognostiserade resultatet för helåret 2018 är
nollresultat enligt budget. Rapporten innehöll också en redovisning på enhetsnivå
samt redovisning av investeringar.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.
Yttrande
Under punkten yttrar sig Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S),
Sten Holmgren (C), Fredrik Hermelin (M) samt ekonom Ulrica Rytterström,
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall och förvaltningschef
Magnus Gustafsson.
Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till
handlingarna.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 45

TEMA-sommaruppföljning
Dagens tema-sommaruppföljning, hålls av förvaltningschef Magnus Gustafsson och
handlar till stor del om hur verksamheten påverkats av den varma sommaren. Första
punkt är det oplanerade arrangemanget kring fotbolls-VM i stadsparken som
medarbetare snabbt löste på ett bra sätt. Det varma vädret har gjort att brandrisken har
ökat, människor har badat mer vilket gett mer skötsel och drift av badplatser. Vädret
har också lett till nattbevattning och merarbete kring de nya planteringarna vid
Talltullen, Stockholmsvägen och Eriksbergsvägen.
Vidare informerar förvaltningschef Magnus Gustafsson om sommarens erbjudande
till lokala bönder att slå gräs på kommunal mark. Av tolv erbjudna ytor slogs tio.
Stödköp av kött var ytterligare en åtgärd för att hjälpa bönderna och som ger de
kommunala restaurangerna ytterligare en servering. Vädret har också lett till
översvärmning i förvaltningens nya lokaler.
Avslutningsvis ger verksamhetscontroller Pierre Jansson nämnden information om
uppföljning av internkontrollplanen. Internkontrollplanen ska vara ett levande,
verksamhetsnära dokument som präglas av delaktighet. Det finns elva olika områden
i internkontrollplanen och denna gång har fyra områden kontrollerats. Dessa är
behörigheter, id-kort och nycklar, registerkontroll samt tillbud och skador.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Börje Söderström (S),
Johan Hartman (M), Roger Karlsson (MP), Maj-Britt Staaf (S) samt förvaltningschef
Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall och verksamhetscontroller Pierre
Jansson.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 46

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
2018-06-13 – 2018-08-23. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens
ledamöter.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

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 201806-15 – 2018-08-23. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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BILAGA A

Reservation
Angående förslaget till avslag på Vägsamfälligheten i Forssa Bruks ansökan om bidrag till reparation
av bron i Forssa Bruk.

Vägsamfälligheten har hamnat i en svår situation. Jag anser att frågan bör ytterligare utredas med
medverkan från Katrineholms kommun.

Syftet måste vara att i någon form tillsammans med delägarna i samfälligheten hitta en lösning. Vi vill
ju från kommunen främja landsbygdsutveckling och näringsverksamhet.

Jag yrkade på återremiss av ärendet, vilket avslogs.
Därför reserverar jag mig mot förslaget till beslut.

Sten Holmgren(c) 2:e vice ordförande Service - och Tekniknämnden

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

2018-08-30 § 43

BILAGA B

STN/2018:77

Att privat betala för att ha en körbar väg till sitt hus, slipper de flesta men inte alla. Om det är
likabehandling är tveksamt. Att en liten grupp själva skall bekosta miljonbelopp utöver den
gemensamma skatt man betalar som alla andra, det kan inte vara rätt.
Då jag inte fick gehör för begäran om återremis av ärendet för ytterligare beredning, reserverar jag
mig mot beslutet.

Björneberg den 30 augusti 2018

Roger Karlsson(mp)

