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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 16:35 

Öppet för allmänheten §§ 35-43 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 

(KD) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Milos Smitran (M) (§§ 35-37), Claudia 

Grathwohl (C), Jöran Mathiesen (V)  

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S) 

Ida Svensson (S) för Christer Ekstrand (S) 

Lars-Åke Eriksson (S) för Britt Ejdwinsson (S) 

Fredrik Norén (M) (§§ 38-43) för Milos Smitran (M) (§§ 38-43) 

Johnny Flemström (SD) för Jan Lilja (SD) 

Ersättare Fredrik Norén (M) (§§ 35-37), Mårten Grothérus (L), Roger Karlsson (MP) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 

avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, enhetschef Pierre Jansson, 

verksamhetsansvarig NTF Lars Nordquist (§ 36), infrastrukturchef Johnny Ljung (§§ 35-

37), trafikingenjör Cathrine Andersson (§§ 35-37), entreprenadingenjör Johan Ekstrand (§§ 

35-37), utredare Jennie Lind 

 

Utses att justera Jöran Mathiesen (V) 

Justeringens  
plats och tid 

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-05-27 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer §35 - §43 (§ 36 direktjustering)

Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 

Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 

Jöran Mathiesen (V) 
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BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §35 - §43 

Sammanträdes  
datum

2019-05-23 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-05-28 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-06-21 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 35

TEMA-trafik 

Lars Nordquist verksamhetsansvarig från NTF (Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande) ger under temat trafik nämnden information om 

trafiksäkerhet och NTF:s arbete för säkrare trafik. Lars Nordquist börjar med att 

berätta om organisationens historia och struktur. Informationen innehåller statistik 

både på nationell och även lokal nivå, som antalet omkomna och svårt skadade 

trafikanter i Katrineholm under en tioårsperiod samt kostnad för detta. Även 

rattonykterhet, hastighetens betydelse och vikten av att använda bilbälte och 

cykelhjälm är något som berörs samt hur beslutsfattare kan påverka trafiksäkerheten. 

Vidare informerar entreprenadingenjör Johan Ekstrand från 

samhällsbyggnadsförvaltningen på temat trafik om det lokala trafiksäkerhetsarbetet 

med utgångspunkt ur ett antal styrdokument där cykel och gångtrafiken är prioriterad. 

Johan Ekstrand informerar nämnden om åtgärder för säkra skolvägar, 

standardhöjningar i befintlig infrastruktur, utbyggnad av infrastruktur, utökningen av 

säkra gång- och cykelpassager samt om pågående och planerade projekt. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jöran Mathiesen (V), Joha 

Frondelius (KD), Helena Gärtner (M), Lars-Åke Eriksson (S) samt 

verksamhetsansvarig NTF Lars Nordquist, trafikingenjör Cathrine Andersson och 

entreprenadingenjör Johan Ekstrand. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 

_________________ 
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§ 36

Yttrande angående granskning av plan, förslag till 
detaljplan för Bäverstigen (STN/2019:42)  

Service- och tekniknämndens beslut 

1. Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och

vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingar avseende 

förslag till detaljplan för Bäverstigen. Efter genomfört plansamråd har bland annat en 

dagvattenutredning och en naturinventering genomförts vilket kompletterat 

planbeskrivningen med LOD-lösningar, avrinningsområden och beskrivning hur 

omhändertagande av dagvatten från gata ska hanteras. 

Planförslaget innebär utökade uppdrag vad gäller drift och skötsel av infrastruktur, 

naturområden och dagvattenåtgärder som till exempel dagvattenmagasin och diken. 

Kostnader för detta behöver avsättas och hanteras i kommande budgetarbete. 

För att effektivisera framtida kostnader för drift- och underhåll förespråkar service- 

och teknikförvaltningen en enhetlig teknisk standard avseende infrastruktur och 

dagvattenåtgärder som används vid utbyggnationer och exploateringar. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-22

 Förslag till detaljplan för Bäverstigen

Service- och tekniknämndens överläggning 

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

avdelningschef Karin Engvall. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 37

Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun 
(STN/2018:103)  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden beslutar att anta anvisningarna för anslags- och 

informationstavlor i Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att 

uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun. 

Service – och tekniknämnden har beslutat 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. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från service- och teknikförvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen 

samt KFV-marknadsföring har tillsammans gjort en inventering och genomlysning av 

befintliga anslags- och informationstavlor. 

Arbetsgruppen gjorde en avrapportering i service- och tekniknämnden i december 

2018 och fick där i uppdrag att arbeta vidare utifrån fyra olika utvecklingsområden. 

Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till nya anvisningar för kommunens 

anslagstavlor. 

De fyra utvecklingsområdena var: 

1. Behov finns att ta fram en förteckning över anslagstavlornas placering, riktad

till allmänhet och föreningar.

Arbetsgruppen har skapat en särskild webbadress på kommunens webbplats 

med en karta där samtliga anslags- och informationstavlor i kommunen ska 

finnas utmärkta. www.katrineholm.se/anslagstavlor 

Vartefter staden växer och flödet av människor förändras kommer också 

anslagstavlornas placering kontinuerligt behöva ses över. Arbetsgruppen har 

därför lyft ur den tidigare förteckningen över anslagstavlornas placering från 

anvisningsdokumentet för kommunens anslagstavlor. En anslagstavla föreslås 

alltså att kunna flyttas utan att själva anvisningsdokumentet behöver 

uppdateras i service- och tekniknämnden. Ansvarig för anslagstavlornas 

placeringar är i dagsläget samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för 

stadsplaneringen. 
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2. Arbetsgruppen föreslår att ett enhetligt koncept avseende utformning av

kommunens anslagstavlor ska tas fram.

Ett enhetligt koncept för kommunens anslagstavlor har tagits fram så att 

 anslagstavlorna ser likadana ut på alla platser

 det på anslagstavlorna finns hänvisning till

www.katrineholm.se/anslagstavlor och motsvarande informativ text

 det på anslagstavlorna finns information om skötsel och felanmälan

 det i anslutning till anslagstavlorna finns en papperskorg som minskar

risken för nedskräpning

 anslagstavlorna har något unikt, en igenkänningsfaktor

Konceptet består av två typer av anslagstavlor, en rund och en traditionell 

platt anslagstavla. De olika typerna väljs utifrån förutsättningarna på platsen 

där de ska placeras. 

3. Arbetsgruppen ser ett behov av att se över anslagstavlornas placering och

antal utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och

cykelstråk etc.

Ett förslag på nya placeringar för kommunens anslagstavlor har tagits fram 

utifrån demografi, barn- och jämställdhetsperspektiv, aktuella gång- och 

cykelstråk etc. Förslaget med nya placeringar finns på webbsidan 

www.katrineholm.se/anslagstavlor 

4. Arbetsgruppen vill också utreda möjligheterna till att komplettera de

traditionella anslagstavlorna med digitala informationsskärmar som

exempelvis kan spegla kommunens aktivitetskalender.

I det koncept för kommunens anslagstavlor som tagits fram enligt punkt 2. 

finns möjligheter att i framtiden komplettera dem med digitala 

informationsskärmar. Detta är dock skrinlagt för genomförande i nuläget då 

det medför kostnader som inte som kan motiveras inom nuvarande 

planeringsdirektiv inför budget 2020. 

Ett förslag på nya anvisningar för kommunens anslagstavlor har tagits fram (se 

bilaga). Anvisningarna har förenklats och fått ett mer tillgängligt språk. 

Anvisningarna kommer också finnas publicerade på webbsidan. 

www.katrineholm.se/anslagstavlor 

På själva anslagstavlorna kommer en motsvarande informationstext att anslås. 

Genomförandet av utbytet till det nya konceptet för kommunens anslagstavlor styrs 

till stor del av ekonomiska förutsättningar. Takten på genomförandet kan anpassas 

och delas upp i flera etapper. Kostnader för detta kommer att lyftas in i ordinarie 

budgetprocess inför 2020. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-06
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 Anvisningar för anslags- och informationstavlor-förslag

 STN §52 Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor

 STN §62 Uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor

 Anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun, antagna

av tekniska nämnden 1995-12-20, § 64.

Service- och tekniknämnden överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 

Frondelius(KD), Jöran Mathiesen (V) samt avdelningschef Karin Engvall och 

trafikingenjör Cathrine Andersson. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 38

Åtgärder för att nå ett positivt resultat (STN/2019:35) 

Service och tekniknämndens beslut 

Service och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder 

med undantag förslaget om stängning av Malmgårdens restaurang. 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsen sammanträde den 27 mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen 

under ärende Ekonomi i balans 2019 (KS § 55) nämnderna att vidta åtgärder för att 

nå resultatet, ekonomi i balans 2019. 

Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av service- och tekniknämnden att 

till nämnden sammanträde i maj återrapportera samt ta fram förlag på åtgärder för att 

nå ett positivt resultat om 1,7 mnkr 2019. 

Service – och teknikförvaltningen föreslår att arbeta med följande åtgärder inom 

nedanstående områden för att nå ett positivt resultat om 1,7 mkr. 

 Personalresurser

-Ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar samt övriga avgångar i 

förvaltningen 

-Vakans inom förvaltningens ledning 

-Minskade personalresurser 

 Service och tjänster

-Minskad service 

-Vinterväghållning 

 Övriga kostnader

 Sjukfrånvaro

 Personalkringkostnader

Service – och teknikförvaltningen bedömer att med ovanstående åtgärder kunna 

lämna ett positivt resultat för 2019 om 1,7 Mkr. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-03

 STN 2019 § 31 Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå ett

positivt resultat

 KS 2019 § 55 Ekonomi i balans 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 

Frondelius (KD), Claudia Grathwohl (C), Leif Hanberg (S), Mårten Grothérus (L) 

samt förvaltningschef Magnus Gustafsson och enhetschef Pierre Jansson. 
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Förslag och yrkanden 

Ordföranden föreslår på majoritetens vägnar att bifalla förvaltningens förslag med 

undantag av förslaget om stängning av Malmgårdens restaurang. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 

godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon proposition på förvaltningens 

förslag och ordförandens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 39

Tertialrapport (STN/2019:44) 

Förvaltningschef Magnus Gustafsson presenterar rapport för tertial 1 2019 som 

information till nämnden. Först får nämnden en sammantagen bedömning och därefter 

presenteras tertialrapporten utifrån följande områden: 

 Attraktiva boende- och livsmiljöer

 En stark och trygg skola för bättre kunskaper

 Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv

 Hållbar miljö

 Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

Tertialrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 

Yttrande 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Mårten 

Grothérus (L), Leif Hanberg (S), Claudia Grathwohl (C) samt förvaltningschef 

Magnus Gustafsson och ekonom Ulrica Rytterström. 

Service- och tekniknämnden tackar för tertialrapporten och lägger den till 

handlingarna. 

________________  
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§ 40

Månadsrapport (STN/2019:44) 

Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för april 2019. Av rapporten 

framkommer att service- och tekniknämndens sammantagna resultat för april månad 

var -3 326 tkr och det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är 1 700 tkr. 

Rapporten innehöll också en redovisning av förvaltningsövergripande- samt 

enhetsnivå och redovisning av investeringar. 

Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 

Yttrande 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt ekonom Ulrica Rytterström. 

Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till 

handlingarna. 

________________  
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§ 41

Informationspunkt 

Sopsaltning 

Enhetschef Pierre Jansson och utredare Jennie Lind presenterar en utvärdering av 

testet med sopsaltning på cykelbanor under vintern 2018/2019 för nämnden. 

Enhetschef Pierre Jansson redovisar förutsättningar i form av teststräcka, metod, 

information, testpatrull och studiebesök. Utvärderingen visar att medborgarna är 

nöjda med sopsaltningen och det har inte kommit några klagomål. Sopsaltningen 

medför dock ökade driftskostnader. 

Granbarkborrar 

På grund av det varma vädret och gynnsamma förhållanden har granbarkborrar hittats 

och de påverkar skogen i kommunen. Ett skogsområde i Forssjö är påverkat och 

kommunen har lämnat in en miljöansökan för att kunna ta bort den skogen. Nu pågår 

en inventering av skogen i kommunen och innan semesterperioden ska det vara klart. 

Information om vad som händer kommer att tas fram och göras tillgänglig. 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Leif Hanberg (S), Anneli Hedberg (S), Roger 

Karlsson (MP), Lars-Åke Eriksson (S), Jöran Mathiesen (V), Mårten Grothérus (L), 

Roger Karlsson (MP) samt enhetschef Pierre Jansson, utredare Jennie Lind och 

avdelningschef Karin Engvall. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna.  

_________________ 
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§ 42

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 

2019-04-04 – 2019-05-15. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 

ledamöter. 

___________________ 
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§ 43

Meddelande 

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 

2019-04-04 – 2019-05-15. Förteckning över handlingarna finns på service- och 

teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 

___________________ 
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