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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 10.30-11.45 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Sten Holmgren (C) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), 
Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Clas Liljeblad (M), 
Agneta Emanuelsson (L), Roger Karlsson (MP) 

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Johan Hartman (M) 
Johnny Flemström (SD) för Filip Lindahl (SD) 

Ersättare Maj-Britt Staaf (S), Anders Forss (S), Ceith Landin (KD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica 
Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, enhetschef Britt Fredriksson, enhetschef 
Dennis Carlsson, dietist Josefin Nyberg, enhetschef Linnea Ekman och enhetschef Robert 
Henriksson. 

 

Utses att justera Sten Holmgren 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2018-06-26 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §31 - §32 direktjustering 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg 

Justerande ………………………………… 
Sten Holmgren 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §31 - §32 
Sammanträdes  
datum

2018-06-21 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-06-22 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-07-18 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 

1

1
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§ 31

Samråd för detaljplan Vitsippan 12 (STN/2018:74) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som nämndens

eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har tagit del av samrådshandlingar i det aktuella ärendet. 
Service- och teknikförvaltningen har också deltagit under framtagandet av 
samrådshandlingarna. 

Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen men vill i detta 
sammanhang uppmärkamma att det vid service- och teknikförvaltningen finns 
kompetens vad gäller trädplantering och hantering av dagvatten. Bland annat kan 
förvaltningens erfarenhet av trädgropars utformning så att dessa kan ta omhand, på 
området förekommande dagvatten, vara användbart i det fortsatta arbetet. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-06-11
• Samråd detaljplan för fastigheten Vitsippan 12

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Clas 
Liljeblad (M) samt verksamhetscontroller Pierre Jansson. 
___________________  

Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 

2
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§ 32

Granskning detaljplan för Abborren 11 (STN/2018:75) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som nämndens

eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande 
Nämnden medger att Sten Holmgren (C) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har tagit del av granskningsunderlag – detaljplan för 
Abborren 11 i Katrineholms kommun. 

Vid tidigare samråd lämnade service- och tekniknämnden yttrande för den aktuella 
detaljplanen. Nämnden belyste i sitt yttrande att service- och tekniknämndens skötsel- 
och driftsuppdrag kommer att utökas vid förverkligandet av detaljplanen. 
Detaljplanen innebär växande park- och grönytor i form av träd- och 
perennerplanteringar i de centrala delarna av staden. Skötsel av park- och grönytor i 
stadsnära miljöer innebär en mer tidkrävande arbetsinsats relativt andra typer av 
grönområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i granskningsunderlaget 
kommenterat service- och tekniknämndens synpunkter. Frågor som rör drift- och 
skötsel av infrastruktur och grönytor kommer att tas omhand i parallellt pågående 
infrastrukturprojekt.  

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-06-11
• Granskning detaljplan för Abborren 11

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson 
och avdelningschef Karin Engvall 

Särskilt yttrande 
Sten Holmgren (C) framför till service och tekniknämnden att han önskar få foga ett 
särskilt yttrande till protokollet, vilket nämnden medger. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 

3
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-06-21 § 32 BILAGA A 

Centerpartiet i Katrineholm 2018-06-13 
c/o Inger Fredriksson 
Jungfrugatan 26 
641 32  KATRINEHOLM 

Katrineholms kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
641 80  Katrineholm 

Centerpartiets synpunkter på Detaljplan för Abborren 11 

Centerpartiet står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen för 
Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Vi delar stora delar av planen, 
men vi motsätter oss att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal parkeringsplatser, enligt 
planen 6-8 hyrs i kvarteret Linnéan. Vi anser att dessa parkeringsplatser behövs för besökare till 
Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är välbesökt och besökarna har ofta stort behov av att 
kunna parkera nära intill lokalen. Redan idag råder det brist på parkeringsplatser. 

Enligt uppdrag 

Inger Fredriksson 
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