
PROTOKOLL 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-11-17 Solrosen, klockan 13:15 – 16:00
Beslutande Anneli Hedberg (S), ordförande, Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD), 

2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russel (S) § 55-61, Christer Ekstrand (S), Britt 
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V), Ingvar Larsson 
(SD).

Beslutande ersättare Sven-Åke Johansson (S) § 62-63

Ersättare Birger Johansson (S), Jessica Ljunggren (S), Roger Karlsson (MP).

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Pierre Jansson, avdelningschef 
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, 
verksamhetsstrateg Anders Jansson, projektledare Håkan Stenström, utvecklingsledare 
Dennis Carlson, fastighetsförvaltare Magnus Rostedt, enhetschef Håkan Andersson, 
föreningskonsulent Lina Roos, enhetschef Stefan Hellström, fastighetschef på KFAB Tobias 
Lundqvist, enhetschef Stefan Ivarsson.

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Utsedd justerare: Torbjörn Eriksson (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, 2022-11-21

Paragrafer § 55-  § 63

Datum för anslags uppsättande 2022-11-22 Datum för anslags nedtagande 2022-12-15

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Val av justerare 
Torbjörn Eriksson (C) utses att justera dagens protokoll.
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§ 56

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 57 STN/2019:51

Slutredovisning av projekt Backavallen 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner slutredovisningen för projekt Backavallen och 
lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om Övergripande plan med budget 
2020-2022 (KF 2019-12-16, § 187). En av budgetens satsningar var att ”Modernisera och 
utveckla Backavallen med ny arena samtidigt som kylmedel för isytorna byts till ett miljö- 
och hälsovänligt alternativ för att klara besiktning och krav enligt nya EU-direktiv”. 

För genomförande av projekt Backavallen anslogs 76 000 tkr till service- och 
tekniknämndens investeringsbudget 2020, med plan om ytterligare 39 300 tkr 2021. 
Utöver uppförandet av en ny arena avsåg medlen även tillskapandet av en ny 
servicebyggnad med omklädningsrum och personalutrymmen. En viktig prioritering i 
arbetet med att utveckla Backavallen, vilket även anges i Övergripande plan med budget 
2021-2023, har varit att uppnå en effektivisering av områdets energianvändning.  

Service- och teknikförvaltningen har sammanställt en slutredovisning över projektet i 
form av en film. I filmen ges bland annat en bild av bakgrunden till satsningen, total 
projektkostnad och valda energilösningar.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2022-11-07

 Film om projekt Backavallen (visas vid sammanträde)

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Helena Gärtner (M) och Ingvar Larsson (SD) samt projektledare Håkan 
Stenström, utvecklingsledare Dennis Carlson och fastighetsförvaltare Magnus Rostedt.

Beslutet skickas till: akten
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§ 58 STN/2022:201

Dataskyddsefterlevnad för service- och tekniknämnden 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger Sydarkiveras rapport om dataskyddsefterlevnad till 
handlingarna och uppdrar åt service- och teknikförvaltningen att arbeta vidare med de 
utvecklingsområden som granskningen identifierat.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller bestämmelser 
om hur personuppgifter får behandlas. Service- och tekniknämnden är 
personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och har utsett befattningshavare vid 
kommunalförbundet Sydarkivera till dataskyddsombud för nämndens ansvarsområde 
(STN Del 2020-12-07 § 15).

Sydarkivera har, som en del av sitt uppdrag, kontrollerat dataskyddsefterlevnaden för 
service- och tekniknämnden. Rapporten ger ett gott betyg till nuvarande arbete, men 
lyfter också förslag till förbättringsåtgärder gällande:

 Uppdatering av nämndens delegationsordning med ärenden om GDPR.

 Löpande information t ill nämnden om förvaltningens arbete med GDPR.

 Risk- och konsekvensbedömning kopplat till informationsöverföring till tredje land.

 Säkerhetsklassning av information.

Service- och teknikförvaltningens avsikt är att intensifiera arbetet med GDPR under 2023, 
delvis med stöd av kulturförvaltningens GDPR-samordnare. Arbetet med dataskydds-
efterlevnad är ett bra exempel på en sådant område där service- och teknikförvaltningen 
och kulturförvaltningen kan dra gemensam nytta av sitt fördjupade samarbete. 

Vidare kommer ett förslag till reviderad delegationsordning, anpassad till Sydarkiveras 
rekommendationer, att presenteras för service- och tekniknämnden i inledningen av 
2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2022-11-02

 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för service- och tekniknämnden

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha 
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Pierre Jansson och fastighetsförvaltare Magnus 
Rostedt.

Beslutet skickas till: akten
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§ 59 STN/2021:247

Granskningsyttrande detaljplan Backavallen, del av 
fastigheten Backa 6:2, Katrineholms kommun 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående granskningsyttrande som 
sitt eget och sända de vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna avseende 
detaljplan Backavallen, del av fastigheten backa 6:2, Katrineholms kommun.

I bifogad samrådsredogörelse framgår att tidigare framförda synpunkter och önskemål 
tagits om hand.

Det aktuella planområdet ligger i direkt anslutning till Backavallen, Katrineholms största 
och mest välbesökta område för is- och utomhusidrott. I den tidigare stadsplanen är det 
aktuella planområdet tilldelat användningen idrottsändamål. Som det uttrycks i den nya 
planbeskrivningens syfte ska idrottsområdet kompletteras med bostäder och 
centrumverksamhet med hänsyn till omgivningen. Just hänsynstagandet till omgivningen 
anser förvaltningen vara mycket viktigt för att kommunens framtida möjligheter till 
rekreation, idrott och fritidsaktiviteter inte ska inskränkas mer än nödvändigt på grund 
av intilliggande bostäder och verksamheter. 

Förvaltningen ställer sig fortsatt positiv till en mer blandad verksamhet i området som 
ger möjlighet till vidare utveckling med fokus på föreningsliv och rekreation, men även 
på evenemang och turism. En mer blandad bebyggelse och verksamhet kan också bidra 
till en mer attraktiv och trygg närmiljö.

Förvaltningen vill fortsätta dialogen i kommande planeringsarbete kring hur och på vilket 
sätt det nya bostads- och verksamhetsområdet bäst kan anslutas till Backavallen. I 
dialogen vill förvaltningen bland annat fokusera på hur en attraktiv och trygg närmiljö 
kan utformas, mer exakt placering av den nya återvinningsstationen och möjligheterna 
för arbetsfordon att röra sig på området.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2022-11-09

 Wrap Backavallen

 Planbeskrivning -detaljplan för bostäder och dagligvaruhandel vid Backavallen, 
Katrineholms kommun

 Plankarta -detaljplan för Backavallen

 Samrådsredogörelse -Detaljplan för bostäder och dagligvaruhandel vid Backavallen
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Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och 
Ingvar Larsson (SD) samt avdelningschef Karin Engvall och utvecklingsledare Dennis 
Carlson.

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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§ 60

Månadsrapport oktober 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för oktober 2022. Service- och 
tekniknämnden visar ett resultat på minus 1 805 tusen kronor. Helårsprognosen för 
service- och tekniknämnden är minus 200 tusen. Nämnden får även information om hur 
mycket av investeringsbudgeten som är upparbetad samt ekonomin för de fem största 
investeringsprojekten.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt 
ekonom Ulrica Rytterström. 
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§ 61

Verksamhetsinformation 

Underhållsutredning
Enhetschef Håkan Andersson informerar om den underhållsutredning av gator, vägar 
och gång- och cykelvägar som har genomförts. Nämnden får även information om årets 
asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten.

Lokalbokningen
Föreningskonsulent Lina Roos informerar om det aktuella bokningsläget och 
beläggningsgraden i lokalerna.

Uppstart av nya skolorna Järven och Stensätter
Avdelningschef Camilla Wiström och enhetschef Stefan Hellström informerar om 
uppstarten av de nya skolorna utifrån nämndens verksamheter vaktmästeri, mat och 
måltider samt städ. 

El
Fastighetschef på KFAB Tobias Lundqvist och avdelningschef Karin Engvall informerar 
om hur kommunen och KFAB arbetar tillsammans för att minska el-förbrukningen. 

Skog och natur
Enhetschef Stefan Ivarsson informerar om möjligheterna med nytt minisågverk. 
Nämnden får även information om arbetet med biologisk mångfald.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Ingvar Larsson 
(SD), Sven-Åke Johansson (S), Helena Gärtner (M), Roger Karlsson (MP) och Milos Smitran 
(M) samt förvaltningschef Pierre Jansson, enhetschef Håkan Andersson, 
föreningskonsulent Lina Roos, avdelningschef Camilla Wiström, enhetschef Stefan 
Hellström, avdelningschef Karin Engvall, fastighetschef Tobias Lundqvist och enhetschef 
Stefan Ivarsson.

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
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§ 62

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet
STN Del/2022 § 21 – Tillförordnad förvaltningschef STF 2022

STN Mark/2022 §§ 133-151 – Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2022 §§ 66-79 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

STN TDISP/2022 § 9 – Undantag från bestämmelser om största tillåtna bredd
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§ 63

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 2022-09-
22 – 2022-11-09. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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