
PROTOKOLL 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-12-16 Tallåsaulan, 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), Christer Ekstrand (S), Britt 
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V), Ingvar Larsson 
(SD).

Beslutande ersättare

Ersättare Sven-Åke Johansson (S), Ida Svensson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S), Roger 
Karlsson (MP).

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin 
Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström, enhetschef Håkan 
Andersson, infrastrukturchef Johnny Ljung.

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Sekreterare: Matilda Johansson

Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, 2021-12-21

Paragrafer §74-  §84

Datum för anslags uppsättande 2021-12-22 Datum för anslags nedtagande 2022-01-14

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 74   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs. 
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§ 75   

TEMA - Dagvatten 
Miljöstrateg Linda Aldebert och enhetschef Håkan Andersson informerar nämnden om 
dagvattensåtgärder i Katrineholm. Nämnden får information om:

 Varför det är fokus på dagvatten

 Dagvattensåtgärder som har genomförts

 Avrinningsområdet Mejeridiket

 Lågpunktskartering

 Hur kommunen skulle klara av stora regnmängder

 Varför klimatanpassningar är nödvändiga

 Projektet Våtmark Djulö

 Vikten av samverkan

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Ingvar Larsson 
(SD) och Roger Karlsson (MP).

Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
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§ 76   

Information - trafiksäkerhet 
Trafikingenjör Cathrine Lindkvist och infrastrukturchef Johnny Ljung informerar 
nämnden om trafiksäkerhet. Nämnden får information om nollvisionen, olycksstatistik 
och Trafikverkets mål för trafiksäkerhet på väg 2030.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Roger Karlsson (MP).

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
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§ 77 STN/2021:159  042

Service- och tekniknämndens plan med budget 2022 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta plan med budget för 2022.

Deltar ej i beslutet

Joha Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) och Torbjörn Eriksson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan med budget 2022 för 
service- och tekniknämnden.

Förslaget är baserat på Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022–
2024 samt service- och tekniknämndens underlag för plan med budget 2022-2024 som 
beslutades i service- och tekniknämnden i augusti 2021.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar och prioriteringar, 
driftbudget för 2022 samt investeringsbudget för perioden 2022–2024.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-12-09

 Nämndens plan med budget 2022, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) och Torbjörn Eriksson (C) samt förvaltningschef 
Rickard Bardun, ekonom Ulrica Rytterström och avdelningschef Karin Engvall.

Joha Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) och Torbjörn Eriksson (C) deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 78 STN/2021:225  001

Arkivbeskrivning 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till ny arkivbeskrivning 
för Service- och tekniknämnden att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade senast i februari 2019 om en 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för service- och tekniknämnden. Då 
kommunstyrelsen den 15 december förväntas ta beslut om en kommungemensam 
informationshanteringsplan som ersätter nuvarande dokumenthanteringsplaner, så är 
det också läge att bryta ut service- och tekniknämndens arkivbeskrivning från det 
tidigare dokumenthanteringsplansdokumentet. I samband med detta har också 
arkivbeskrivningen gåtts igenom och uppdaterats. 

Varje myndighet är enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen skyldig att 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen ska 
underlätta för framtida informationssökning i arkiven och ska ge en bild av 
myndighetens organisation, information och hur informationen hanteras.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-12-09

 Arkivbeskrivning för service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard 
Bardun.

Beslutet skickas till:

Akt

Arkivombud

Arkivansvarig
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§ 79 STN/2021:215  309

Regler för valaffischering och valstugor 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta regler för affischering och valstugor.

Sammanfattning av ärendet
Inför valkampanjen 2022 har samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterat gällande 
riktlinjer för hur affischering och kampanjande för de politiska partierna tillåts ske i 
kommunen. Tidigare riktlinjer beslutades 2018 och har nu reviderats vad gäller tillåtna 
platser för affischering. Dokumentet har bytt namn från riktlinjer till regler.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-03

 Förslag – regler för valaffischering och valstugor

 Riktlinjer för valaffischering och uppställning av valstugor

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Torbjörn Eriksson (C), Anneli 
Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Samtliga politiska partier

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Service- och teknikförvaltningen

Polismyndigheten
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§ 80   

Månadsrapport november 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för november 2021. 
Helårsprognosen för service- och tekniknämnden är minus 2,1 miljoner. Av årets 
investeringsbudget är 69 % upparbetad. Nämnden får även information om ekonomin 
för de fem största investeringsprojekten.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt ekonom Ulrica Rytterström och 
förvaltningschef Rickard Bardun. 
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§ 81   

Verksamhetsinformation 

Pandemi
Förvaltningschef Rickard Bardun och avdelningschef Karin Engvall informerar om hur de 
rekommendationer som nu gäller påverkar verksamheten och hur förvaltningen arbetar 
med att stötta föreningarna. Det pågår även planering för om det kommer ytterligare 
rekommendationer eller restriktioner. 

Skridskodisco
Avdelningschef Karin Engvall informerar om att det är skridskodisco på Kronfågelarena 
den 18 december. Det kommer att vara förvaltningens första arrangemang med 
vaccinationsbevis.

Projekt Backavallen
Avdelningschef Karin Engvall informerar nämnden om projektets ekonomi. Det kommer 
under 2022 göras en projektutvärdering. 

Halkbekämpning
Enhetschef Håkan Andersson och avdelningschef Karin Engvall informerar om vilka 
halkbekämpningsmetoder som används och ger en nulägesbild av sopsaltningen. 

Isbanor 
Enhetschef Håkan Andersson och avdelningschef Karin Engvall informerar om de 
isbanor som finns i Bie, i Valla, på torget och på öster och hur möjligheterna till åkning 
där ser ut. Nämnden får även information om att det på kommunens hemsida finns en 
sida om allmänhetens åkning. 

Förvaltningen önskar nämnden god jul.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin Engvall och enhetschef Håkan 
Andersson.
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§ 82   

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:

STN Del/2021 § 27 – Beslut om attesträtt för service- och teknikförvaltningen

STN Del/2021 § 28 – Samrådsyttrande detaljplan Hvalsta gård

STN Gräv/2021 §§ 134-146 – Grävtillstånd

STN Mark/2021 §§ 61-68 – Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2021 §§ 82-87 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
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§ 83   

Meddelanden 

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

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2021-11-
12 – 2021-12-09. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
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§ 84   

God jul! 
Ordförande Anneli Hedberg (S) tackar för det gångna året och önskar samtliga 
närvarande en god jul.

1:e vice ordförande Helena Gärtner (M) önskar ordförande en god jul.
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