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Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta plan med budget för 2022.

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.
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen
för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas
under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller
ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta
planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram
underlag för kommunens övergripande plan med budget.
Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med
budget fastställas i december.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och
förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde
Service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och
tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och
service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.
I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter,
ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt
fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden,
samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i
uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt
administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till
kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik
samt post- och pakethantering.
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Volymutveckling
Service- och tekniknämnden
Volymmått

Utfall 2020

Prognos 2021

Prognos 2022

Nytt mått

Nytt mått

Nytt mått

49 900

45 000

125 000

58

65

58

30 903

32 000

32 000

Lunchportioner förskola

269 504

280 000

260 000

Lunchportioner grundskola

599 599

600 000

600 000

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC

102 322

150 000

150 000

Dagsportioner särskilt boende för äldre

130 818

120 000

120 000

73 716

78 000

75 000

Inkommande samtal per dag i växeln

598

650

650

Bilar inom bilsamordningen

113

117

115

Besök i Duveholmshallen
Besök i simhallen
Avtal med föreningar
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

Portioner matlåda äldreomsorg

Kommentar till volymmått
Antalet besökare i Duveholmshallen och i simhallen samt antalet deltagare vid arrangemang och
läger har påverkats av den pågående pandemin. Med nuvarande pandemiska läge beräknas
nivåerna på antalet besökare under 2022 att öka jämfört med 2021.
Mängden (kvadratmeter) asfaltsbeläggning har stort samband med hur mycket investeringsmedel
som beslutas om i kommunens budgetprocess. Då priserna på asfaltsarbeten ökat under 2021 finns
viss osäkerhet i volympronosen för 2022.
En revidering på volymmåttet förskoleluncher från 280 000 till 260 000 portioner då demografin
visar på 100 färre förskolebarn 2022.
För antalet portioner matlåda äldreomsorg räknas med en fortsatt ökning (avser Katrineholm och
Flens kommun) men lär nog stabiliseras lite när våra restauranger kan öppna igen.
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Förutsättningar och
prioriteringar utifrån
kommunplanen
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Ett aktivt arbete kommer att bedrivas inom hela kommunorganisationen för att ta emot fler
ungdomar, studenter och arbetssökande för feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika
former av åtgärdsanställningar. Service- och tekniknämndens verksamheter bidrar till målområdet
på flera sätt. Dels genom pågående EU-projekt MIKA YB (Mat och integration Katrineholm
Yrkesutbildning), men även i den ordinarie verksamheten som med sin stora bredd och
diversifiering kan tillhandahålla ett stort antal praktikplatser och åtgärdsanställningar.
Projektet MIKA YB syftar till att skapa en yrkesutbildning som gör vägen till arbete kortare för de
individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av språkliga hinder eller låg
utbildningsnivå. MIKA YB bygger vidare på det tidigare projektet MIKA och erfarenheterna från det
projektet kommer också att tas tillvara i det fortsätta arbetet med praktikanter och
åtgärdsanställningar.

Resultatmål/Uppdrag
Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Prioriteringar 2022
•

Utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen
genom digitala planer, kartor och e-tjänster

•

Se över flera lokala och småskaliga matproducenter
har möjlighet att leverera till kommunen i samband
med att livsmedelsavtal förnyas

•

Det interna samarbetet med kommunens övriga
förvaltningar kommer fortsatt att prioriteras och
utvecklas under 2022

•

Fortsatt samverkan kring vuxenutbildning
tillsammans med Lindens restaurangskola

•

Utveckla samarbetet med Katrineholms Tekniska
College för att ta emot yrkespraktikanter inom
fordon, bygg och anläggning

Attraktiva boende- & livsmiljöer
En stor del av arbetet inom målområdet fokuserar på trygghetsfrämjande åtgärder. En välskött
utomhusmiljö upplevs också som en trygg sådan. Fortsatta satsningar på belysning och utemiljöer
är viktiga led i kommunens arbete med att skapa attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer.
Utomhusmiljöerna ska utformas och utvecklas så att de blir till för alla och att de underlättar för
skötsel och underhåll. Skadegörelse och klotter ska även fortsättningsvis prioriteras och hanteras
skyndsamt. Aktiviteter enligt kommunens nedskräpningsstrategi fortgår för att minska
nedskräpningen, trygghetsvandringar genomförs och identifierade risker och brister rättas till. Att
människor trivs och vistas utomhus är en av de mest trygghetsfrämjande faktorerna, aktiviteter och
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information om vad kommunen har att erbjuda är därför också en viktig del i arbetet.
Kommunens strategi för lek- och aktivitetsparker ska tas om hand och brytas ner till
genomförandeplaner. Kommunens badplatser ska fortsätta att underhållas och rustas upp och en
möjlig plats för ett nytt hundbad vid Djulöområdet ska tas fram. Resurser och satsningar ska komma
så många som möjligt till nytta. Välskötta och välbesökta badplatser, lek- och aktivitetsparker bidrar
till kommunens attraktivitet. Exempel på prioriterade satsningar nästa år är att färdigställa
utvecklingen av Sveaparken med bland annat vattenlek.
Satsningen på att prioritera gång- och cykeltrafik före biltrafik ska fortsätta. I nämndens
ansvarsområde innebär det planering och prioriteringar avseende drift och underhållsåtgärder.
Detta för att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter och för att främja hållbara och
hälsosamma resvanor.
Resultatmål/Uppdrag
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR

Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN

Prioriteringar 2022
•

Framtagande av en genomförandeplan kopplad till
den kommunövergripande strategin för lek- och
aktivitetsparker

•

Påbörja arbetet med den beredskapshandbok för
måltidsorganisationer som Livsmedelsverket har
tagit fram för att kunna säkerställa att måltider
inom vård, skola och omsorg kan serveras under
samhällsstörningar

•

Prioritera kommunens belysningssatsningar
förvaltningsgemensamt utifrån ett trygghets- och
säkerhetsperspektiv

•

Fortsätta delta i trygghetsinventeringar och åtgärda
risker och brister

•

Arbeta stödjande och skapa förutsättningar till
kommunens föreningar att arbeta
trygghetsfrämjande med stöd från den framtagna
föreningshandboken

•

Fortsätta rusta och underhålla kommunens
badplatser samt se över möjligheterna att anlägga
ett nytt hundbad

•

Vara delaktig i arbetet med vardags- och gatufester
som planeras i samverkan med föreningslivet för
ökad gemenskap och stolthet över det egna
bostadsområdet

•

Aktivt locka invånare att använda förskole- och
skolgårdar på fritiden

•

Öka trafiksäkerheter för cykel och gångtrafikanter,
bland annat vid Järvenskolan

•

Informationskampanj till fastighetsägare i centrum
om god cykelparkering

•

Tillsyn över trafikfarliga häckar

•

Skapa goda förutsättningar för gående och cyklister
att ta sig till gymnasieskolorna vid Duveholm
genom att arbeta med utemiljön, se över
möjligheter till cykelparkeringar i anslutning till det
nya gång- och cykelstråket

•

Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och
underhållsarbetet.

•

Genomföra en informationskampanj riktad till barn
och unga för att få fler att gå och cykla istället för att
åka bil
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Resultatmål/Uppdrag
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN

Prioriteringar 2022
•

Göra en ny vägskadeinventering och bedöma
aktuell underhållsskuld som sedan ligger till grund
för fortsatt underhållsarbete av kommunens gator,
vägar, gång- och cykelvägar

•

Arbeta med skyltning och vägvisning till och inom
Sportcentrumområdet

•

Åtgärder för att säkra gång- och cykelpassager i
enlighet med hastighetsplanen

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Nämndens verksamhet påverkas av ett antal stora satsningar de närmaste åren. Till höstterminen
2022 färdigställs en historiskt stor skolsatsning när både den nya Järvenskolan och
Stensättersskolan invigs. Därutöver kommer två nya idrottshallar stå klara vid Skogsborgsskolan och
Stensättersskolan. I Forssjö byggs en ny och större förskola på Ragnars gärde, som även kommer
frigöra mer lokaler för skolan.
Organisatoriskt så medför detta stora förändringar i förvaltningen då nya tillagningskök kommer att
startas upp på Järvenskolan och Stensättersskolan. För att skapa delaktighet och samsyn ska
måltidsgrupper bestående av elever och pedagoger bildas med syftet att tillsammans utveckla
moderna och innovativa skolrestauranger. Även ett tillagningskök på den nya förskolan ska
planeras.
Måltidsverksamheten har en viktig roll för att skapa goda matvanor i de grupper som de levererar
mat och måltider till, det är en viktig del i kommunens folkhälsoarbete. Ett exempel på en
kommande aktivitet är det kommunövergripande arbetet för att främja och peppa till goda,
hälsosamma mat- och fikavanor som ska genomföras.
Ett annat kommungemensamt arbete som nämndens verksamheter kommer att vara delaktig i, är
möjligheterna till att skapa en skolskog för utomhuspedagogik.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2022

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

•

I syfte att utveckla måltidspedagogiken inom
förskolorna kommer service- och
teknikförvaltningen i samarbete med
bildningsförvaltningen genomföra
utbildningsinsatser

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

•

Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder för
barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom
bland annat trygghetsvärdar och aktivt samarbete
mellan förvaltningar och med polisen

•

Förvaltningen deltar i trygghetsvandringar och
vidtar åtgärder inom ansvarsområdet
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Resultatmål/Uppdrag
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska
stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Prioriteringar 2022
•

Arbeta med ett gemensamt tema inom förskolan
Hållbar framtid bland annat med fokus på motorik,
rörelse och hälsosam kost

•

Utveckla hälsosammare mellanmål inom
fritidsverksamheten och tillsammans med eleverna
skapa ett så kallat kockfritids under lov

•

Se över möjligheten att servera frukt som ett
mellanmål i skolan

•

I samarbete med Lindengymnasiet ta fram "Må bra
luncher" för barn och ungdomar, recepten kommer
senare att tillagas i skolköken

•

Utveckla digitala informationsinsatser för barn och
unga

•

Utveckla måltidspedagogiken i förskolan

•

Inom ramen för pilotprojektet Pep kommun
kommer ett antal aktiviteter och utvecklingsarbeten
att bedrivas

•

Varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter och ökad
samverkan mellan Lyckliga gatorna och
föreningslivet

Trygg vård & omsorg
För nämndens verksamheter handlar målområdet till stor del att bidra med förutsättningar som
behövs för att kunna skapa en god hälsa och meningsfulla aktiviteter, oavsett ålder.
Ett exempel är arbetet med lyckliga gatorna som syftar till att ge barn och unga meningsfulla
fritidsaktiviteter. Det nya samarbetet med isarenan- och ishallens namngivare Kronfågel ska också
generera ett större utbud av aktiviteter för barn och unga.
Katrineholms kommun är en av sex utvalda pilotkommuner som deltar i organisationen Generation
Peps pilotprojekt Pep Kommun. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och driver
tillsammans med aktörer från hela samhället ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn
och unga i fokus. Pilotprojektet Pep Kommun syftar till att belysa kommuners roll och möjlig
påverkan på barn och ungas hälsa. Arbetet kommer att startas upp med en nulägesanalys och
sträcker sig sedan över fyra år och kommer följas av en expertgrupp från Sveriges kommuner och
regioner, samt berörda myndigheter.
I samband med att äldreboendet Strandgården färdigställs, invigs även ett tillagningskök med en
restaurang vid Dufvegården. Restaurangen kommer vara öppen för allmänheten och underlätta för
boende att äta och umgås med sina anhöriga.
Resultatmål/Uppdrag
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom
vård och omsorg
KULN, VON

Prioriteringar 2022
•

Aktiviteter i restaurangerna vid kommunens
särskilda boenden samt utematlagning ska
erbjudas till äldreomsorg samt funktionsstöd

•

Köket och restaurangen som öppnar på
Dufvegården våren 2022 ger ökade förutsättningar
för aktiviteter i samarbete med vård- och
omsorgsförvaltningen
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Resultatmål/Uppdrag
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
STN, VON

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till
följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

Prioriteringar 2022
•

Ett utbildningspaket med fördjupad,
sjukdomsspecifik nutritionsutbildning till personal
inom hemtjänst samt funktionsstöd skall arbetas
fram gemensamt och implementeras i vård- och
omsorgsförvaltningen

•

Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom
särskilt boende för äldre med fokus på
måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga
och behandla undernäring

•

Katrineholms kommun är en av sex utvalda
pilotkommuner som deltar i organisationen
Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun.
Projektet syftar till att belysa kommuners roll och
möjlig påverkan på barn och ungas hälsa

•

Aktiviteter inom ramen för Rätt till rörelse i
samarbete med Lyckliga Gatorna

•

Fortsatt arbete med stöd till föreningar med hjälp
av den framtagna föreningshandboken

•

Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar)

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Målområdets fokusområden har till mycket stor del påverkats av pågående pandemi. Det har
samtidigt ökat medvetandet om hur viktigt både kultur och idrott är för människors hälsa,
välmående och möjligheter till gemenskap. Nu när restriktionerna lättats finns ett stort sug efter att
få uppleva och delta i olika aktiviteter igen. I fokus nästa år står därför att skapa goda
förutsättningar för en återstart av kultur-, idrotts- och fritidslivet i Katrineholms kommun, bland
annat genom ett utvecklat stöd till föreningslivet. De allra flesta av kommunens idrotts- och
fritidsföreningar har periodvis fått ställa in eller anpassa sina verksamheter under pandemin.
Omfattningen och konsekvenserna av detta är ännu inte klarlagda. Kommunens stöd till idrotts- och
föreningslivet i form av funktionella anläggningar och föreningsservice som ger bidrag, kunskap och
handledning, kommer att fortgå, men behöver också anpassas utifrån vilka behov som finns med
anledning av pandemin.
Projekt med utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar pågår och fortsätter med färdigställande
av Kronfågel isarena och tillhörande servicebyggnad, ny belysning på vägen till och vid Stalls Backes
parkering, upprustning och automatisering av bevattningsanläggningar (fotbollsplaner), nytt
allvädersunderlag på utomhustennisbanorna vid tennishallen, inköp av mobila läktare för
användning vid Värmbols IP, konstgräsplanen på Backavallen med mera.
Lyckliga gatornas samarbete med föreningslivet kommer utvecklas och förhoppningen är att också
kunna återuppta arbetet med vardags- och gatufester som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i
bostadsområden. Katrineholms kommun är också en av sex utvalda kommuner som deltar i
organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Projektet syftar till att belysa
kommuners roll och möjliga påverkan på barn och ungas hälsa. En viktig del i kommunens stöd till
idrotts- och föreningslivet är att tillhandahålla funktionella anläggningar. En rad projekt för
utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar genomförs nästa år, bland annat nytt golv
och läktare i Nyhemshallen, ny vägbelysning vid Stalls Backe och nytt allvädersunderlag på
utomhustennisbanorna vid Tennishallen.
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Resultatmål/Uppdrag
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Prioriteringar 2022
•

Fånga upp kommunens föreningar och föreningsliv
efter pandemin och se hur verksamheterna har
påverkats, vilka behov av stöd som finns och utifrån
kartläggningen anpassa kommunens stödjande
arbete

•

Fortsätta underhålla och utveckla kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar

•

Utveckla digitala kulturvandringar i samverkan med
föreningslivet

•

Utveckling av stödet till föreningslivet

•

Satsning på interaktiv bowling

•

Fortsatt utveckling av kommunens vandringsleder

•

Erbjuda kostnadsfria lovaktiviteter i samband med
skollov

•

Fortsätta prioritera barn- och ungdomsverksamhet
vid föreningsstöd som till exempel bidrag och
verksamhetsstöd

•

Arbeta med folkhälsa och ungas rörelse inom
ramen för projekt Pep Kommun

•

Fortsätta implementeringen och arbetet med
föreningsstödet i föreningshandboken

•

Arbete utifrån kommunens handlingsplan för
jämställdhet enligt CEMR

Hållbar miljö
Katrineholms kommun har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar
och vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet med
utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030 skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i
kommunen. Förstärkta kommunikationsinsatser och dialog till och med kommuninvånarna gällande
miljö och hållbarhet är viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer prioriteras under nästa
år.
Nämndens miljöarbete är omfattande och ett stort antal aktiviteter pågår inom området. Andelen
miljöfordon bland kommunens personbilar kommer ökas ytterligare. Även digitaliseringen bidrar till
att minska kommunens klimatpåverkan, liksom olika åtgärder för ökat återbruk och
energieffektivisering. Fortsatta satsningar görs också på att förbättra förutsättningarna för gångoch cykeltrafik och på kollektivtrafiken. Nästa år färdigställs kommunens klimatanpassningsplan. En
del i arbetet med klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar.
Kommunens arbete mot nedskräpning fortsätter med fokus på samverkan, nudging och välriktade
kommunikationsinsatser.
I kommunens senaste hållbarhetsredovisning finns flera hållbarhetsmål som nämndens
verksamheter rekommenderas att prioritera, däribland: digital utveckling, minskat matsvinn,
minskad fossilanvändning och minskad användning av kemiska produkter.
Kommunens nya rese -och fordonspolicy skall implementeras i förvaltningen. För att säkerhetsställa
att de uppdaterade kraven på säkerheten uppfylls kommer förvaltningen bland annat att investera i
nyckelskåp med alkolås.
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Resultatmål/Uppdrag
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Prioriteringar 2022
•

Följa utvecklingen kring lämpliga transportmedel
med hänsyn till miljö, användbarhet och kostnader

•

Implementera kommunens nya rese- och
fordonspolicy med tillhörande riktlinjer samt ta
fram planering för omställning och efterlevnad

•

Ytterligare öka andelen miljöfordon bland
kommunens personbilar samt utreda nya målnivåer
utifrån uppdrag och utbud på fordonsmarknaden

•

Fortsatta energieffektiviseringar på Backavallen
med åtgärder kopplade till arbetssätt och beteende

•

Åtgärder för energieffektivisering sker i samband
med underhåll och nybyggnation

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till
sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

•

Det kommungemensamma arbetet med
dagvattenhanteringen fortsätter

•

Byta ut gammal bevattningsteknik för en mer
ansvarsfull hantering av våra vattenresurser och
bevattning. Planera för ytterligare åtgärder, utreda
möjligheter att använda sjövatten vid bevattning
istället för dricksvatten i större omfattning

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

•

Aktiviteter utifrån kommunens
nedskräpningsstrategi, skräpplockardagar,
skräpmätningar, påverkanskampanjer med mera

•

Fortsätta arbetet med att bekämpa invasiva arter

•

Åtgärder utifrån kommunens kemikalieplan

•

Ett nytt kostdatasystem skall implementeras vilket
bland annat kommer möjliggöra uppföljning av
klimatavtrycket på serverad mat samt matsvinn

•

Vid matsedelsplaneringen kommer stor vikt läggas
på utveckling av klimatsmarta recept med hjälp av
det nya kostdataprogrammet samt att ta fram en
modell med volymmål för livsmedel med
klimatpåverkan som förberedelse inför kommande
måltidspolitiska program

•

Efter pandemin kommer förvaltningen arbeta för
att minska användningen av engångsmaterial,
framförallt plast

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder
och naturskydd
KS, STN
Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet
STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som
riktas både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska
och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra till och satsa på hälsofrämjande och
förebyggande aktiviteter. Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare
och öka gemenskapen och medarbetarengagemanget. Satsningar görs även på en höjning av
friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till 2 000 kr per år och på kommungemensamma
personalsociala aktiviteter, som inte kunnat genomföras de senaste åren på grund av pandemin.
Den pågående pandemin har påverkat hela vårt samhälle. Snabba omställningar, digitalisering och
nya arbetssätt har varit kännetecknande för arbetet i den pågående pandemiperioden. Detta har
föranlett det särskilda beredningsuppdrag som syftar till att ta tillvara på de erfarenheter, positiva
möjligheter och förändringar som skapats och skett under pandemin. Ett fortsatt arbete som kan
resultera i en organisation som blir mer effektiv och attraktiv som arbetsgivare.
Upphandlingen av en ny telefonväxel kommer vara klart till första kvartalet och har som ambition
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att ge en modern, flexibel, skalbar och enkel lösning som kan förändras efter verksamhetens
utveckling och behov. Då en ökad digitalisering och mobilitet inom kommunens verksamheter ställs
nya krav på kommunens telefoni. Då växelns organisation under de senaste åren märkt av en
förskjutning i uppdraget från renodlad samtalshantering till en ökad administrativ hantering av
abonnemang, data och hantering av mobiltelefoner. Under 2022 i samband med växelutbytet
kommer förvaltningen tillsammans med digitaliseringskontoret att implementera enhetshantering
av kommunens mobiltelefoner med ambitionen att ge ännu bättre service till kommunens
verksamheter.
Kommunens idrottshallar som tidigare hanterats i ett delat ansvar med bildningsförvaltningen
samlas från och med årsskiftet i service- och teknikförvaltningen. Ett helhetsansvar kan ge en mer
enhetlig och effektiv hantering, högre kvalité och/eller ytterligare besparingar.
Resultatmål/Uppdrag
Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Prioriteringar 2022
•

Samarbete med bildningsförvaltningen och
Viadidakt kring vuxenutbildning för kockar, där
förvaltningen ges möjlighet till bra praktikplatser

•

En ökad digitalisering ställer nya krav på
förvaltningens medarbetare där nya roller och
kompetenser kan bli aktuella för att hantera system
och verktyg

•

Ta lärdom av pandemin utifrån ledarskap,
arbetssätt och arbetsmiljö

•

Fortsatt utredning av robotisering inom
städverksamheten

•

Arbete och aktiviteter utifrån det personalpolitiska
programmet och förvaltningens
kompetensförsörjningsplan

•

Fortsätta att dra nytta av samarbetet med
kulturförvaltningen. Stärkt gemensam stab som
verksamhets- och chefsstöd

•

Arbeta med implementering och tillämpning av det
personalpolitiska programmet, i alla led, chefer och
medarbetare

•

Genomföra dialog om medarbetarskap på
arbetsplatsträffar

•

Fortsatt fokus på arbetsmiljöarbetet, bland annat
med utgångspunkt från
medarbetarundersökningen

•

Medarbetare ges möjlighet till att delta i
hälsofrämjande utbildning där kosten är en viktig
del av programmet

•

Uppmuntra medarbetare till att använda
friskvårdspengen

•

Hälsoåret 2022, en kommunövergripande satsning
för att vidareutveckla och hälsofrämjande arbetet

•

Regelbunden och systematisk uppföljning av
personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår

•

Tydliggöra medborgarnas kontaktvägar till
förvaltningen, samt effektivisera det interna
kommunikationsflödet

•

Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och
bemötande

•

Fortsatt satsning på digitalisering och utveckling av
e-tjänster
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Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2022

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

•

Fortsätta verksamhetsutveckla genom digitalisering

•

Införa nyckelfri låshantering inom Sportcentrum
där lokalbokningssystemet kopplas ihop med
låssystemet vilket innebär effektiviseringar

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR

•

Fortsätta att arbeta med struktur och styrning
gällande dagvattenfrågor, internt i kommunen och
med Sörmland Vatten AB

•

Ökad samverkan inom och mellan förvaltningar

•

Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut

•

Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut

•

Kontinuerligt arbete med effektiviseringar och
åtgärder för ökad kostnadskontroll

Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Särskilda uppdrag
Förlängt uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget som gavs i övergripande
plan med budget 2021-2023 ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt
att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården.
Uppdraget förlängs och ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande
plan med budget 2023-2025.

14(17)

Driftsbudget
Nämnd

Budget (tkr)

Service- och tekniknämnden

131 962

Service- och tekniknämndens ram uppgår 2022 till 131 962 tkr. Detta är en ökning med
11 668 tkr (120 294 tkr år 2021)
I den utökade ramen för 2022 ingår bland annat poster för löne- och hyreskompensation samt
kapitaltjänstkostnader. Nämnden har också fått ökad ram för öppning av Dufvegårdens kök och
restaurang samt för generella pris- och kostnadsökningar.
Tillfällig ramförstärkning ges på grund av färre barn i förskolan samt för sopsaltning.
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Investeringsbudget
Investeringsbudget STN 2022

Belopp i tkr

Service- och
tekniknämndens
underlag för
investeringsbudget

KF

Fördelning av
prioriteringar STN

Nämnd

Benämning

2022

2022

2022

STN

Arbetsmiljöåtgärder

500

500

0

STN

Oförutsedda
investeringar

1 800

0

2 430

STN

Väginvesteringar

10 600

8 000

0

STN

Nyckelskåp med
alkolås

200

200

0

STN

El och belysning

2 950

1 400

600

STN

Fordon och maskiner

8 045

5 000

55

STN

Friluftsbad, hundbad
Djulö

250

50

0

STN

Lekplatser och
parkutrustning

800

700

0

STN

Sportutrustning

900

0

500

STN

Upprustning
idrottshallar

300

300

0

STN

Storköksutrustning

2 200

2 000

0

STN

Måltidsmiljö

600

0

100

STN

Städutrustning
förskolor

200

0

100

STN

Städmaskiner

300

0

300

STN

Ergonomiska vagnar
för matlådor och
livsmedel

150

0

0

STN

Motionsspår

250

0

250

STN

Anläggningar och
fastigheter

7 280

5 000

0

STN

Bottensug, simhallen

40

0

0

STN

Skyltprogram
Sportcentrum

300

300

0

STN

Bowling interaktiv
bowling

490

490

0

STN

Växthuset

685

0

265

STN

Busskurer

100

0

100

STN

Anslagstavlor

100

0

100

STN

Vandringsleder

200

0

200

STN

Stensättersskolan

2 822

0

0

Investeringsram
service- och
tekniknämnden

42 062

23 940

5 000
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-12-09

STN/2021:225 - 001

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Rickard Bardun

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Rickard.Bardun@katrineholm.se

Arkivbeskrivning för Service- och tekniknämnden
Förvaltningens förslag till 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 daterad 2021-12-09



Arkivbeskrivning för service- och tekniknämnden

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Akt
Arkivombud
Arkivansvarig

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

/Eget_Förvaltning/

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Arkivbeskrivning
service- och tekniknämnden

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av Service- och tekniknämnden 2009-05-27

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2019-02-28

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom Service- och tekniknämndens ansvarsområde

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Arkivbeskrivning
Myndighetens namn och tillkomstår
Service- och tekniknämnden, 1 januari 2007

Arkivorganisation
Arkivansvarig
Förvaltningschef

Arkivombud och ansvarsområde
Registrator – hela förvaltningen.

Organisation och verksamhet
Verksamhet och nuvarande organisation
Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och
tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och
service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.
Förvaltningen har två avdelningar med underliggande enheter som arbetar med intern
respektive extern service.
Intern service: Verksamhetservice, Omlastningscentral och vaktmästeri, Mat och måltider
Extern service: Gata/Anläggning, Park, Skog och natur, Sportcentrum
I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens
verksamheter, ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning,
parker samt fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och
naturområden, samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig
miljö ingår också i uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv
och medborgare samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig
del, likaså är att ge stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård,
vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post- och pakethantering.

Historia och organisationsförändringar
2007 började Service- och tekniknämnden sitt arbete
2009 övergår hanteringen av kommunens vatten och avlopp till Sörmlands vatten och avfall AB
2009 upphandling- och affärer övergår till kommunledningsförvaltningen
2011 personligt ombud övergår till vård- och omsorgsförvaltningen
2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen bildas
2016 kommunskydd med försäkringssamordning och förebyggande riskhantering övergår till
kommunledningsförvaltningen
2019 konsumentvägledningen övergår till kommunledningsförvaltningen (Kontaktcenter)
2021 skogsförvaltningen övergår till kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
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Myndigheter med samma verksamheter
Verksamhet

Arkivbildare

Tid

Service- och teknikförvaltningen: Stab,
Verksamhetsservice, Mat och Måltider,
OLC/Vaktmästeri, Gata/Anläggning, Park, Skog
och natur, Sportcentrum

Service- och
tekniknämnden

2007-

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Infrastrukturavdelningen, Miljökontoret

Register, förteckningar och sökmedel
Diarium
Lex

IT-system och verksamhetssystem
Draft-It, Interbook Go, Infracontrol, FLEX, Trio

Arkivförvaring
Närarkiv och aktskåp på Rådmannen.

Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda
Interbook Go och InfraControl.

Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till
andra
Föreningsregister, Jordbruksverket

Hänvisning till informationshanteringsplan och gallringsbeslut
Informationshanteringsplan antagen i kommunstyrelsen 2021-12-15.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-11-03

STN/2021:215 - 309

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Bernt Malmgren

Handläggare e-post

Regler för valaffischering och valstugor
Förvaltningens förslag till 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


Förslag – regler för valaffischering och valstugor



Riktlinjer för valaffischering och uppställning av valstugor

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett processtödsunderlag som bygger på
kommunens styrsystem över hur kommunala styrdokument ska klassas och benämnas.
Enligt processtödsunderlaget ska politiskt fattade dokument benämnas regler och
stödjande dokument antagna av tjänstemannaorganisationen ska benämnas riktlinjer.
Utifrån detta har dokumentet bytt namn till Regler för valaffischering och valstugor och
antas av nämnden. Som stödjande dokument till dessa regler har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram riktlinjer för valaffischering och uppställning av valstugor som
bland annat innehåller lämpliga platser för valaffischering med tillhörande kartor.
Bernt Malmgren
Trafikhandläggare
Beslutet skickas till:
Samtliga politiska partier
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Polismyndigheten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Regler för valaffischering och
valstugor i Katrineholms
kommun

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av service- och tekniknämnden 20xx-xx-xx § xx

Senast ändrad av service- och tekniknämnden
20XX-XX-XX

Förvaltarskap1
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde

Uppföljning
När: Översyn av eventuella ändringar ska göras inför nytt val.

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Regler för valaffischering och
valstugor
Valaffischering utgör ett särfall som delvis följer andra principer än reklam i vanlig bemärkelse.
Som stödjande dokument till dessa regler har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram
riktlinjer för valaffischering och uppställning av valstugor som bland annat innehåller lämpliga
platser för valaffischering med tillhörande kartor.

Regler för valaffischering


Tillstånd för offentlig plats ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering.



Tillstånd från markägare krävs för uppsättning på privat mark.



Samråd vid uppsättningen ska ske med väghållare samt polismyndighet.



Valaffischer får sättas upp max fem (5) veckor innan val, och skall vara borttagna senast en
(1) vecka efter valdagen.



Valaffischer ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.



Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till
fordonsförare.



Tillsyn av valaffischerna ska ske regelbundet så de inte vållar nedskräpning i området.



Valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (tex belysningsstolpar,
vägmärken, trafiksignalstolpar).



Valaffischer får inte placeras så att sikten skyms för fordonsförare.



Valaffischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av
anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning.



Valaffischer får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av
motsvarande standard.



Valaffischer får inte placeras på flytetyg på sjöar eller vattendrag.

Valaffischering inom område med detaljplan


Tillåtet upp till Fullsize i liggande format (118,5 x 326 cm)



Tillåtet i stående format upp till Eurosize (326 x 118,5 cm)



Tillåtet med max 1 i bredd om de är i Fullsize storlek



Tillåtet med max 2 i bredd om de är i Eurosize storlek liggande eller stående



Affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor undantas.



Valaffisch placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller
trafikanordning och minst 1 meter från kantsten samt om valaffisch med större format
medges (max 12 m²) ska avståndet från vägkant ökas till 10 – 20 meter beroende på
affischens storlek.



Max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Valaffischering inom område utan detaljplan


Storleken på valaffisch (tavla) bör inte överstiga cirka 4 m².



Valaffisch placeras minst 75 meter från vägkorsning, minst 50 meter från vägmärke eller
trafikanordning och minst 5 meter från vägkant samt om valaffisch med större format
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tillåts (max 12 m²), ska avståndet från vägkant ökas till 10 - 20 meter beroende på
affischens storlek.


Max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Regler för valstugor


Tillstånd för uppställning av valstuga ska sökas hos polismyndigheten i god tid före
valaktiviteten.



Valstugan får ställas upp max fem (5) veckor innan val (eller större informationskampanjer
med brett allmänintresse).



Markyta som upplåts för valstuga eller motsvarande är på Stortorget mot Köpmangatan
enligt karta i riktlinjerna.



1 stuga/parti.



Storleken på valstuga eller motsvarande är max 15 kvadratmeter och med en utvändig
takhöjd på av högst 3,5 meter från marken.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Riktlinjer för
valaffischering och
uppställning av
valstugor
Uppställning av valstugor

Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar för upplåtelse av valstugor
grundar sig på vad som är praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare
val), estetiskt (passar in i gågatans miljö), tillgänglighet och bestämmelser
(PBL) och lyder som följande.
Vid placering av valstugorna ska tillståndshavaren tänka på att:


nyckel till el för belysning och vatten-/kaffekokare kan lånas av
torgfogden,



samsas med de andra partierna om utrymmet,



placera ut valstugorna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl. 12.00–
18.00),



hålla valstugor eller motsvarande samt området runt i vårdat skick

Valaffischering
Nedan följer lämpliga platser för valaffischering i kommunen med
numrerade kartbilagor.
OBS! På privat mark krävs godkännande av markägaren!
Katrineholms centralort
1. Videvägen 15 grönyta.
2.

Stockholmsvägens västra sida på grönytan vid Lövåsgården.

3.

Stockholmsvägens östra sida på grönytan vid Vassmogatan 4.

4.

Trädgårdsgatans norra sida mellan Vasabron och Fabriksgatan,
grönyta mot järnvägen.

5.

Grönyta utmed Djulögatan, öster om Jungfrugatan mot Sveaplan.

6.

Gräsyta mellan Djulögatan och Vingåkersvägen i anslutning till
häcken.

7.

Vingåkersvägens södra sida, mellan Skogsgläntan och
Stenbrottsvägen på grönytan.

8.

Högmossevägens västra sida mellan Ljungvägen och
Vingåkersvägen.

9.

Stora Malmsvägens norra sida i anslutning till Kerstinbodagatan.

10. Nävertorpsparken öster om Kerstinbodagatan, mellan

Lovisebergsgatan och Blomstervägen.

11. Stora Malmsvägens norra sida, i hörnet vid infarten till fastigheten

Oddergatan 3.

12. Prins Bertils gata, södra sidan väster om cykelbanan till

Duveholmsskolan.

13. Prins Bertils gata, norra sidan mellan Dalagatan och Kungsgatan.
14. Eriksbergsvägens norra sida öster om Talltullbacken.
15. Norra sidan av Eriksbergsvägen, väster om Åsporten mot åsen vid

konstverken Motorisk scenografi (de två små röda husen).

16. Ringvägens södra sida, öster om Sveavägen på grässlänt.
17. Grönyta vid Malinbodavägen 50.
18. Sveavägens södra sida, på grässlänten öster om Lenagatan.
19. Norr om Stora Malmsvägen, öster om Värmbolsvägen på kullen.
20. Värmbolsvägen, öster om Rådjursstigen, på gräsplanen vid

vändplatsen för stadstrafiken.

Bie
1.

Grönyta på östra sidan mellan Bieåsen och Torsbovägen.

Björkvik
1. Sandviksvägen vid Klubbestigens lekplats.
2.

Sandviksvägen grönytor mitt emot Yngaregården infart till parkering.

Floda
1. Grönyta på östra sidan mellan Bieåsen och Torsbovägen.
Forssjö
1. Grönyta på östra sidan mellan Bieåsen och Torsbovägen.
Sköldinge
1. Grönyta mellan Malmgatan och Parkgatan (lekplats).
2.

Grönyta mellan Kyrkogatan och Landsvägsgatan.

Strångsjö
1. Grönyta mellan Vinkelvägen och Sågvägen.
2.

Grönyta mellan Skolvägen och Villavägen.

Strängstorp
1. Grönyta vid lekplats Strängstorpsvägen.
Valla
1. Grönyta norr om Storgatan Skogsvägens östra sida.
2.

Hörnet Sturevägen – Lagerlundavägen.

3.

Grönyta Köpmangatan mellan Ringvägen och Skolgatan.

4.

Grönyta Vasavägen söder om Vallåkravägen.

Äsköping
1. Grönyta mellan Handelsvägen och Ringvägens norra sida.
2.

Grönyta mellan Hemgårdsvägen och Torggatan.

3.

Grönyta mellan Ringvägen och Vinkelgatan.

Affischeringsplatser med kartor

Katrineholm, Plats 1
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
15 Videvägen – Google Maps

Katrineholm, Plats 2-3
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 4
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 5
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 6
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 7
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 8
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 9
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 10
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format
(118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 11
E= tillåta i stående format upp till
Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 12
E= tillåta i stående format upp till
Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 13
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 14
E= tillåta i stående format upp till
Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 15
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 16
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 17
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Malinbodavägen – Google Maps

Katrineholm, Plats 18
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 19
E= tillåta i stående format upp
till Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Katrineholm, Plats 20
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Valla, Plats 1
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Valla, Plats 2
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Valla, Plats 3
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Valla, Plats 4
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Strängstorp
F= tillåta upp till Fullsize i liggande format
(118,5 x 326 cm)
Google Maps

Sköldinge, Plats 1
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Sköldinge, Plats 2
E= tillåta i stående format upp till
Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Forssjö
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Äsköping, Plats 1
E= tillåta i stående format upp till
Eurosize (326 x 118,5 cm)
Google Maps

Äsköping, Plats 2
F= tillåta upp till Fullsize i
liggande format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Äsköping, Plats 3
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Floda
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Strångsjö, plats 1
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Strångsjö, plats 2
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Bie
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Björkvik, plats 1
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Björkvik, plats 2
F= tillåta upp till Fullsize i liggande
format (118,5 x 326 cm)
Google Maps

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-12-08

-

Mottagare:

Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till 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

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-12-09

-

Mottagare:

Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

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.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

