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§ 1

Val av justerare 
Joha Frondelius (KD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Comfact Signature Referensnummer: 1542119



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2023-01-26 4 (18)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 2

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 3

Välkommen till service- och tekniknämnden 
Service- och tekniknämnden hälsas välkomna till en ny mandatperiod och får en 
övergripande introduktion till nämndens arbete. Nämnden får information om:

 Nämndadministration

 Beredningsprocessen

 Service- och teknikförvaltningens organisation

 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Politikens roll kontra förvaltningens

 Nämndens årshjul

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Björn 
Wahlund (L) samt förvaltningschef Pierre Jansson, utredare Matilda Johansson, 
enhetschef/ekonom Ulrica Rytterström, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef 
Camilla Wiström och infrastrukturchef Johnny Ljung.
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§ 4 STN/2022:219

Svar på remiss - Uppdrag att utreda regler för A-
traktorer 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar 
och översänder det till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturdepartementet har skickat en remiss om gällande regeringsuppdrag att 
utreda regler för A-traktorer, Katrineholms kommun har fått möjligheten att lämna 
synpunkter på Transportstyrelsens utredning.

Transportstyrelsen föreslår i sin utredning flera lag och förordningsändringar samt 
ändringar i föreskrifter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att föreslagna ändringar är motiverade och tydligt 
formulerade.

Men vi anser att reglerna i Trafikförordningen 3 Kap. 38 § andra stycket gällande fordon 
som förs sakta behöver förtydligas i fråga om skyldigheten för A-traktorer att underlätta 
omkörning på 2+1-vägar genom att köra åt sidan.

Samt att resultatet av VTIs utredning gällande AM-utbildningar bör beaktas i de slutliga 
ändringarna.

Slutligen föreslår vi en viktbegränsning av vilka fordon som kan konverteras till A-traktor. 
Detta på grund av det ökade antalet olyckor med A-traktorer tillsammans med att 
konsekvensen av en olycka blir allvarligare ju större fordonet är.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2023-01-02

 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar

 Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn 
Eriksson (C), Joha Frondelius (KD), Joakim Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M) och Björn 
Wahlund (L) samt trafikingenjör Cathrine Lindkvist, infrastrukturchef Johnny Ljung och 
verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: Infrastrukturdepartementet, akten
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§ 5 STN/2022:125

Yttrande över motion om trygg och trafiksäkert 
Kvarnenkors 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John g Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 27 april 2022 som utmynnar i yrkandet:

”En omarbetad trafikplanering vid Kvarnenkorset där erfarenhet av liknande 
trafikmodeller ska vara styrande”

Motionen har sänts på remiss till service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag daterat 2023-01-16

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-12-27

 Motion från Kristdemokraterna om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors 2022-04-27

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Fredrik Ahlman (M) och Björn Wahlund (L).

Yrkanden och förslag

Anneli Hedberg (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlman (M) bifall till 
ordförandeförslaget.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer ordförande 
sedan proposition på ordförandeförslaget och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Beslutet skickas till: akten, kommunstyrelsen
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§ 6 STN/2022:209

Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen 
till klättervägg 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation 

Joha Frondelius reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande:

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen konstbelyses”

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås. Ställningstagandet utgår 
bland annat från en sammanfattande bedömning av förutsättningarna för att i 
kommunal regi ansvara för det löpande underhålls- och säkerhetsarbete som en 
klätterled anlagd på klippa medför. Oaktat dessa utmaningar bör också de risker beaktas 
som ett ökat tillgängliggörande av Gatsubergväggen kan medföra. 

Slutligen noteras att kommunfullmäktige genom Kommunplan 2023-2026 pekat ut 
tillskapandet av en klättervägg som en möjlig utveckling av lokstallsområdet.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag daterat 2023-01-16

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-12-14

 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Fredrik Ahlman (M).

Yrkanden och förslag

Anneli Hedberg (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlman (M) bifall till 
ordförandeförslaget.
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Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer ordförande 
sedan proposition på ordförandeförslaget och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen
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§ 7 STN/2023:1

Revidering av service- och tekniknämndens 
delegationsordning 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla 
från den 1 februari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens delegationsordning, som senast reviderades i november 
2019 (STN 2019-11-07, § 77), har varit föremål för översyn. I service- och 
teknikförvaltningens förslag till revidering har en anpassning gjorts till ny och förändrad 
lagstiftning, bland annat har dokumentet kompletterats med ett avsnitt där ärenden 
enligt GDPR tas upp. Vidare har spellagens ikraftträdande, som ersatt den tidigare 
lotterilagen, föranlett ändringar gällande hanteringen av registreringslotterier. 
Dokumentet har även kompletterats utifrån den nya lagstiftade möjligheten att hos 
åklagare ansöka om besöksförbud i simhall.

Utöver de anpassningar som föranletts av förändringar i lagstiftningen föreslås bland 
annat vissa justeringar i ärenden gällande upphandling och avtalstecknande. Avsikten 
här är både att öka tydligheten och att anpassa bestämmelserna till kommunstyrelsens 
samordnande roll gällande inköp i Katrineholms kommun. Bland övriga ändringar kan 
nämnas att ett antal ärenden som berör ledighet och utbildning för personal har utgått 
då detta bedöms vara frågor som hanteras inom ramen för verkställigheten.  

Slutligen har en större redaktionell bearbetning genomförts i syfte att öka dokumentets 
tydlighet, bland annat har en omstrukturering gjorts i uppställningen av ärendena.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-16

 Förslag: Delegationsordning service- och tekniknämnden

 Delegationsordning service- och tekniknämnden, STN 2019-11-07, § 77

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Anita Johansson (V) och Joakim Truedsson (S) samt verksamhetsstrateg 
Anders Jansson.

Beslutet skickas till: akten
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§ 8 STN/2023:21

Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden 2023 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att för mandatperioden 2023 tillsätta följande 

arbetsgrupper och utse representanter till dessa: 

Idrottsstrategisk grupp

 Anneli Hedberg (S)

 Fredrik Ahlman (M)

 Joha Frondelius (KD)

Måltidsstrategisk grupp 

 Anneli Hedberg (S)

 Fredrik Ahlman (M)

 Joha Frondelius (KD)

Trafikgrupp

 Britt Ejdwinsson (S)

 Kenneth Svahn (M)

 Rickard Hermansson (SD)

2. Service- och tekniknämnden beslutar att utöver dessa grupper kan styrgrupper 
tillsättas inför strategiska ställningstaganden av större karaktär, exempelvis i 
samband med upphandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att service- och tekniknämndens mandattid sträcker 
sig ett år från den 1 januari 2023. Service – och tekniknämnden föreslås för denna period 
välja representanter inom nedanstående arbetsgrupper:

Idrottsstrategisk grupp. Som nämndens representanter föreslås service- och 
tekniknämndens presidium. Därutöver kommer tjänstepersoner från service- och 
teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt representanter som 
företräder nämndens bidragsberättigade föreningar att ingå.

Måltidsstrategisk grupp. Som nämndens representanter föreslås service- och 
tekniknämndens presidium. Därutöver kommer tjänstepersoner från service- och 
teknikförvaltningen att ingå. 

Trafikgrupp. Som nämndens representanter föreslås två politiker från majoriteten och 
en från oppositionen. Därutöver kommer tjänstepersoner från 
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samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, polisen, 
räddningstjänsten och ambulanssjukvården att ingå. 

Under föregående mandatperiod var antalet arbetsgrupper fler. En utvärdering som 
genomfördes och presenterades vid service- och tekniknämndens sammanträde 
2022-12-15 visade både att arbetsgrupperna haft olika syften och fungerat olika väl. 
Utvärderingen visade också att arbetet blev mer funktionellt när nämndens presidium 
utgjorde arbetsgruppen och när ett tydligt syfte och mål för arbetsgruppen formulerats.

Med utgångspunkt från utvärderingen föreslås nu att tre arbetsgrupper bildas för 
kommande mandatperiod. Avsikten med grupperna är att ge möjlighet till att i ett tidigt 
skede involvera politiken i komplexa frågor med stor betydelse för invånarna i 
Katrineholms kommun. Utöver detta mer generella syfte ska varje arbetsgrupp vid sitt 
första möte formulera ett mer konkret syfte och mål för den specifika gruppen, besluta 
hur mötesfrekvensen ska se ut och bestämma på vilket sätt arbetet ska återkopplas till 
den övriga nämnden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-11

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik 
Ahlman (M) och Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschef Pierre Jansson.

Yrkanden och förslag

Anneli Hedberg (S) föreslår att Britt Ejdwinsson (S) utses att ingå i trafikgruppen.

Fredrik Ahlman (M) föreslår att Kenneth Svahn (M) utses att ingå i trafikgruppen.

Joha Frondelius (KD) föreslår att Rickard Hermansson (SD) utses att ingå i trafikgruppen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. Nämnden beslutar i enlighet 
med förslaget.

Beslutet skickas till: de valda, akten
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§ 9 STN/2022:40

Revidering av Åläggande om gångbanerenhållning 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet 
Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06) i enlighet med service- och 
teknikförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
I styrdokumentet Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06) regleras 
fastighetsinnehavares ansvar för viss renhållning och vinterväghållning ifråga om 
gångbana eller annat utrymme utanför fastigheterna som behövs för gångtrafiken.

Möjligheten för en kommun att ålägga fastighetsinnehavare denna skyldighet överfördes 
1999 från den dåvarande renhållningslagen (1979:596) till lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Att renhållningslagen upphört har dock 
inte påverkat det lokala styrdokumentets giltighet. Föreskrifter som meddelats med stöd 
av renhållningslagen ska enligt övergångsbestämmelserna anses meddelade med stöd 
av motsvarande bestämmelser i den nya lagen.

Service- och teknikförvaltningen har genomfört en översyn av styrdokumentet, som inte 
visat på något större behov av ändringar i sak. Förvaltningen föreslår dock en revidering 
av redaktionell karaktär i avsikt att anpassa ordalydelser och hänvisningar till aktuell 
lagstiftning. Vidare görs en anpassning till kommunens grafiska profil.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-05

 Förslag: Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06),

 Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06), KF 1995-12-18, § 290

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

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten
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§ 10 STN/2023:2

Riktlinjer för vinterväghållning 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden antar styrdokumentet Riktlinjer för vinterväghållning 

med ändringen att hållplatser får samma prioritet som gång- och cykelbanor samt 
tillägg av skrivning om snövallar vid hållplatser.

2. Service- och tekniknämnden upphäver samtidigt nämndens beslut om 
snöröjningskriterier antagna 2012-12-13, § 92.

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för vinterväghållningen inom kommunens gränser delas av flera aktörer. 
Katrineholms kommun och Trafikverket svarar för sina respektive områden. Därutöver 
finns enskilda vägar som sköts av vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda 
markägare.

Kommunens ansvar för vinterväghållning regleras i lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Kommunfullmäktige i Katrineholms 
kommun har i nämndens reglemente uppdragit till service- och tekniknämnden att 
fullgöra detta ansvar (KFS 1.05). Där kommunen är väghållare svarar således service- och 
tekniknämnden för vinterväghållning av gång- och cykelbanor samt gator och vägar. 

Service- och tekniknämnden fastställde i december 2012 snöröjningskriterier för 
vinterväghållningen. Ärendet fokuserade i huvudsak på prioriteringsordningen vid 
snöröjning samt vid vilka snödjup som snöröjning skulle ske. Service- och 
teknikförvaltningen har gjort en översyn av dessa kriterier och föreslår ett nytt 
styrdokument i form av Riktlinjer för vinterväghållning. Dokumentet har en bredare 
ansats än tidigare beslut och avser att ge en övergripande styrning för 
vinterväghållningen i stort. 

Förslaget innebär i huvudsak ett fastställande av det arbetssätt som växt fram inom 
verksamheten, med inriktning att tillhandahålla bästa möjliga service inom ramen för 
befintliga resurser. Vad gäller snöröjning och halkbekämpning har exempelvis nya 
värdeförutsättningar med tiden skapat ett behov av en större flexibilitet i verksamheten. 
Det övergripande målet för den kommunala vinterväghållningen är att minska risken för 
olyckor och att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i samhället 
med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-09

 Förslag – Riktlinjer för vinterväghållning

 STN:s beslut om snöröjningskriterier 2012-12-13, § 92
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Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Björn 
Wahlund (L), Anita Johansson (V), Joha Frondelius (KD), Fredrik Ahlman (M) och Kenneth 
Svahn (M) samt enhetschef Håkan Andersson.

Yrkanden och förslag

Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Anneli Hedberg (S) på att:

 hållplatser ska ha samma prioritet som gång- och cykelbanor 

 ett tillägg om att snöröjning ska ske på ett sätt som inte skapar snövallar vid 
hållplatser 

 samt att i övrigt anta förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer ordförande 
proposition på förvaltningens förslag och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande 
finner att nämnden beslutar i enlighet med Joha Frondelius yrkande.

Beslutet skickas till: akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 11

Verksamhetsinformation 
Nämnden får information om att verksamhetsinformation är en stående punkt på 
dagordningen.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Pierre Jansson.
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 12

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet
Följande beslut anmäls till service- och tekniknämnden:

STN Del/2022 § 22 - Tillförordnad förvaltningschef STF 2022

STN Fordon/2023 §§ 1-5 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon

STN Mark/2022 §§ 166-168 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2022 §§ 89-94 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

STN PRH/2023 §§ 1-6 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 13

Meddelanden 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2022-12-
08 – 2023-01-18. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Comfact Signature Referensnummer: 1542119



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNELI HEDBERG
DATUM & TID: 2023-02-01 08:39:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07e97bf8a8f0ff4889a9d04c0e39ba5e63

NAMN: JUHA FRONDELIUS
DATUM & TID: 2023-02-01 08:53:10 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _066001c5cb7bfc4b9dd3a08f2f1660959d

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-01 08:53:16 +01:00
Ref: 1542119
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1542119

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Innehållsförteckning
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	Välkommen till service- och tekniknämnden
	Svar på remiss - Uppdrag att utreda regler för A-traktorer
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning

	Yttrande över motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors
	Service- och tekniknämndens beslut
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning
	Yrkanden och förslag
	Beslutsgång


	Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg
	Service- och tekniknämndens beslut
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning
	Yrkanden och förslag
	Beslutsgång


	Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning

	Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden 2023
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning
	Yrkanden och förslag
	Beslutsgång


	Revidering av Åläggande om gångbanerenhållning
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning

	Riktlinjer för vinterväghållning
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Service- och tekniknämndens överläggning
	Yrkanden och förslag
	Beslutsgång


	Verksamhetsinformation
	Anmälan av delegationsbeslut
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelanden
	Service- och tekniknämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Underskriftssida

		2023-02-01T07:53:18+0000
	Comfact AB




