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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 16:25 
Öppet för allmänheten §§ 1-11 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 
(KD) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Britt Ejdwinsson (S) Milos Smitran (M), 
Claudia Grathwohl (C), Jöran Mathiesen (V)  

Beslutande
ersättare

Ida Svensson (S) för Åsa Thorell Russell (S) 
Magnus Esko (S) för Christer Ekstrand (S) 
Mårten Grothérus (L) för Jan Lilja (SD) 
 

Ersättare Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik Norén (M), Fredrik Hermelin (M), Roger Karlsson (MP). 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, enhetschef Linnea Ekman 
(§§ 1-5), enhetschef Robert Henriksson (§§ 1-5), enhetschef Stefan Hellström (§§ 1-5), 
enhetschef Peter Nisbeth (§§ 1-5), enhetschef Ulrika Rytterström, 
enhetschef/verksamhetscontroller Pierre Jansson, enhetschef Stefan Ivarsson (§§ 1-5), 
enhetschef Britt Fredriksson (§§ 1-5), samhällsbyggnadschef Stefan Jansson, 
infrastrukturchef Johnny Ljung, trafikingenjör Cathrine Andersson, trafikhandläggare Bernt 
Malmgren. 
  

Utses att justera Joha Frondelius (KD) 
Justeringens  
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-01-22 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §11 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 
Joha Frondelius (KD) 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §1 - §11 
Sammanträdes  
datum

2019-01-17 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-01-23 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-02-15 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 1

Service- och tekniknämndens sammansättning åren 2019-
2022 med presentation av ledamöter och ersättare 
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Anneli Hedberg (S) om 
Katrineholms Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-17 § 164 ”Val av ledamöter 
och ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden 2019-2022”. 

Service- och tekniknämndens ledamöter och ersättare presenterar sig sedan för 
varandra. 
________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-01-17  3 

§ 2

Redogörelse om ersättares tjänstgöring 
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Anneli Hedberg (S) om 
Katrineholms Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-17 § 177 ”Ordning för 
ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna 
mandatperioden 2019-2022”. 
________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3

Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 
2019 (STN/2018:109) 
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Anneli Hedberg (S) om service- och 
tekniknämndens beslut från 2018-12-13 § 69 ”Sammanträdesdagar 2019 - service- 
och tekniknämnden”. 
________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4

Presentation av service- och teknikförvaltningens 
organisation, mål och riktning 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson berättar om service- och teknikförvaltningens 
organisation och förklarar skillnaden mellan tjänstemännens och politikens roller, där 
tjänstemännen står för ”hur” och politiken för ”vad” samt hur samspelet dem emellan 
ser ut. Vidare informerar förvaltningschef Magnus Gustafsson om Vision 2025 och 
förvaltningens uppdrag, målbild och visar genom ett ordmoln viktiga värdeord. På en 
strategikarta visar förvaltningschef Magnus Gustafsson förvaltningens utveckling 
2016 till 2019. 

Vidare informerar verksamhetscontroller Pierre Jansson om förvaltningens årshjul 
med stora och återkommande aktiviteter. 
________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5

Presentation av verksamheter: avdelningschefer, 
enhetschefer 
Avdelningscheferna Karin Envall och Camilla Wiström presenterar sig och berättar 
kort om hur deras avdelningar är uppdelade. Sedan följer presentationer av 
förvaltningens enhetschefer och korta presentationer av respektive verksamheter. 
Presenterade enhetschefer är Linnea Ekman, Robert Henriksson, Stefan Hellström, 
Peter Nisbeth, Ulrika Rytterström, Pierre Jansson, Stefan Ivarsson, Britt Fredriksson 
samt Dennis Carlsson, som inte är närvarande på sammanträdet. 

Service- och tekniknämnden har ansvar för bland annat trafikfrågor som handläggs av 
samhällsbyggnadsförvaltningens och därför presenterar sig samhällsbyggnadschef 
Stefan Jansson, infrastrukturchef Johnny Ljung, trafikingenjör Cathrine Andersson 
samt trafikhandläggare Bernt Malmgren. 
________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6

Redovisning av arbetsgrupper 2015-2018 
Vid dagens sammanträde redovisar avdelningschef Camilla Wiström och 
avdelningschef Karin Engvall sammanfattningsvis vad service- och tekniknämndens 
arbetsgrupper har arbetat med under åren 2015-2018. Redovisade grupper är 
måltidsgrupp, växelgrupp städgrupp, gata-, park-, skog- och naturgrupp, 
framtidsgrupp, sportcentrumgrupp, trafikgrupp samt Hjälmarens vattenförbund. 
Trafikgruppen redovisas av trafikingenjör Cathrine Andersson och Hjälmarens 
vattenförbund redovisas av det tidigare ombudet Britt Ejdwinsson (S). 

Yttrande 
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Fredrik Hermelin 
(M) samt avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall och 
trafikingenjör Cathrine Andersson. 
________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7

Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden 
(STN/2019:10)  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att under mandatperioden 2019-2022

tillsätta följande arbetsgrupper och utse representanter till dessa:

Idrottsstrategisk grupp 

• Anneli Hedberg (S), ordförande
• Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande
• Joha frondelius (KD), 2:e vice ordförande

Arbetsgrupp för offentlig miljö 

• Magnus Esko (S)
• Fredrik Norén (M)
• Roger Karlsson (MP)

Måltidsstrategisk grupp 

• Anneli Hedberg (S), ordförande
• Fredrik Hermelin (M)
• Claudia Grathwohl (C)

Servicegrupp 

• Christer Ekstrand (S)
• Milos Smitran (M)
• Jöran Mathiesen (V)

Trafikgrupp 

• Leif Hanberg (S)
• Fredrik Norén (M)
• Mårten Grothérus (L)

2. Nämnden beslutar att utöver dessa grupper, kan styrgrupper tillsättas i samband
med strategiska ställningstaganden av större karaktär, exempelvis i samband med
upphandlingar.

Ärendebeskrivning 
Service – och tekniknämnden ska vid sammanträdet 2019-01-17 välja representanter 
inom nedanstående arbetsgrupper: 

Idrottsstrategisk grupp 
Ersätter tidigare Framtidsgrupp och Sportcentrumgrupp. I gruppen ingår Service- och 
tekniknämndens presidium, tjänstepersoner inom Service- och teknikförvaltningen 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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och Samhällsbyggnadsförvaltningen samt representanter från nämndens 
bidragsberättigade föreningar. 

Arbetsgrupp för offentlig miljö 
Ersätter tidigare grupp Gata-, park-, skog- och natur. I gruppen ingår två politiker från 
majoriteten och en från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och 
teknikförvaltningen. 

Måltidsstrategisk grupp 
Ersätter tidigare Måltidsgrupp. I gruppen ingår två politiker från majoriteten och en 
från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och teknikförvaltningen. 

Servicegrupp 
Ersätter tidigare Växelgrupp och Städgrupp. I gruppen ingår två politiker från 
majoriteten och en från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och 
teknikförvaltningen. 

Trafikgrupp 
I gruppen ingår två politiker från majoriteten och en från oppositionen samt 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och 
teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen, Polis, Räddningstjänst, Ambulans samt 
Motormännen.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-01-10

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Helena Gärtner (M), Joha Frondelius (KD) samt Mårten Grothérus (L). 

Förslag och yrkanden 
Ordförande Anneli Hedberg (S) och 1:e vice ordförande Helena Gärtner (M) föreslår 
representanter för majoriteten, (S) och (M). 2:e vice ordförande Joha Frondelius (KD) 
föreslår representanter för oppositionen, (C ), (KD), (V), (SD), (L), (MP). 
___________________  
Beslutet skickas till: 
De valda 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8

Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 
12 m. fl.  (STN/2018:136)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att ta yttrandet som sitt eget och översända det 
till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering. 

Ärendebeskrivning 
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Granskning detaljplan för 
fastigheten Vitsippan 12 m.fl. 

I tidigare samrådsyttrande har förvaltningen erbjudit sin kompetens och erfarenhet 
vad gäller trädplantering samt hantering av dagvatten, vilket också mottagits positivt 
av samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för projektering av infrastruktur. 

Förvaltningen saknar beaktande av perspektivfrågor som barn-, och 
jämställdhetsperspektiv i handläggningen. 

Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-01-03
• Granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m fl

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Fredrik Hermelin (M) samt avdelningschef Karin Engvall och samhällsbyggnadschef 
Stefan Jansson. 
___________________  
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9

Remissvar ny grafisk profil (STN/2018:137) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att ta yttrande som sitt eget och översända det 
till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen genom IT och kommunikationsavdelningen har 
lämnat förslag på ny grafisk profil för Katrineholms kommun. Det framlagda 
förslaget består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en 
tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. Utöver 
den grafiska profilen innehåller förslaget även en namnstrategi, förslag på hantering 
av särprofilering inom Katrineholms kommun inklusive de kommunägda bolagen 
samt ett förslag på hur den grafiska profilen skall implementeras. 

Förvaltningens bedömning 
Service – och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att en ny grafisk profil tas 
fram för Katrineholms kommun samt bekräftar bakgrunden som ges som motiv till 
behovet av förändring. Den gällande grafiska profilen är omodern, svårarbetad och 
svår att anpassa till dagens krav på digital kommunikation. De förändringar som 
gjordes 2016 har inte heller bidragit till att modernisera och möjliggöra en effektiv 
digital kommunikation, snarare tvärtom. 

Den bifogade förstudien uppskattas då den ger en bra bakgrund till behovet av 
förändring samt beskrivning av hur den föreslagna profilen fungerar kommunikativt 
samt grafiskt. Dock saknas en djupare beskrivning huruvida den nya grafiska profilen 
lyckas med uppdraget att förmedla vad den avser att förmedla. Här saknas inspel från 
verksamheter samt medborgare i Katrineholms kommun. Ett varumärke som är väl 
förankrat bland de som skall bära det, samt de som skall motta budskapet, bygger 
stolthet samt ökar sannolikheten att det används enligt framtagen manual. En grafisk 
profil framtagen i en process med delaktighet ger en bra grund för stolta 
ambassadörer som bär kommunens budskap. 

I förslaget samt i den bifogade förstudien tas ett bredare grepp kring den grafiska 
profilen och innefattar även särprofilering. Det skulle vara värdefullt att i förstudien 
få en total sammanställning av vilka särprofileringar som finns och vilka av dessa 
som är godkända. Det vore även av värde att ta del av de krav som ställs idag för att 
uppfylla särprofilering, samt hur dessa kommer att förändras med en ny grafisk profil. 
Det vill säga, vilka krav som kommer att ställas när befintliga godkända varumärken 
ska omprövas. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-01-03
• Anvisning till remiss om ny grafisk profil
• Ny visuell identitet Katrineholm

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Förstudie grafisk profil Katrineholm nämndunderlag 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Joha Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M) samt förvaltningschef 
Magnus Gustafsson. 
___________________  
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden 
2018-12-06 – 2019-01-09. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens  
ledamöter. 

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt samhällsbyggnadschef Stefan Jansson och trafikingenjör 
Cathrine Andersson. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11

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

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 
2018-12-06 – 2019-01-09. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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