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Plats och tid  Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, kl. 13.15-15.50 
 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Leif Hanberg (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson 
(S), Clas Liljeblad (M), Agneta Emanuelsson (L)  
 

 

Beslutande 
ersättare Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S) §§ 

56-62, Fredrik Hermelin (M), Christer Tak (L), Johnny Flemström (SD) §§ 49-55 
 

Ersättare   

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 

avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica 
Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, avdelningschef Erik Bjelmrot, 
föreningskonsulent Magnus Rostedt, enhetschef Robert Henriksson.  

 

Utses att justera Fredrik Hermelin 
 

Justeringens  
plats och tid Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm klockan 13.00  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §49 - §62 
Madelene Sönnerfors 

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

Fredrik Hermelin 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Service- och tekniknämnden  Paragrafer §49 - §62 
 

Sammanträdes  
datum 2017-09-28 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-10-03 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-10-27 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
___________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 50 

TEMA-Föreningsbidrag  
Föreningskonsulent Magnus Rostedt informerar om föreningsbidrag. Presentationen 
innehåller information om ny bidragshantering för 2018, vad som krävs för att få söka 
bidrag, vad ansökan ska innehålla samt information om föreningsmatchning och 
extratjänster i samarbete med arbetsförmedlingen.  
  
Magnus Rostedt informerar om ansökningsprocessen, från ansökan till vidare 
hantering med avtalsdialog och slutligen ett beslut. 
 
Det finns 91 föreningar som kan ansöka om föreningsbidrag och 60 ansökningar har 
än så länge inkommit. Under oktober till december träffar föreningskonsulenterna 
föreningarna på inbokade möten och därefter tas beslut om bidrag och utbetalningar 
av föreningsbidrag görs i början av 2018.  
 
Yttrande  
Under informationspunkten yttrar sig Fredrik Hermelin (M), Agneta Emanuelsson 
(L), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson 
och föreningskonsulent Magnus Rostedt.    
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 51 

Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan 
(STN/2017:28)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att upphäva Katrineholms kommuns lokala 
trafikföreskrift (0483 2010-231) om förbud mot sväng i korsning på Marieborgsgatan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafiken har minskat på Vingåkersvägen och det finns inte längre behov att förbjuda 
fordon på Marieborgsgatan att svänga vänster in på Vingåkersvägen. 
 
Efter beslut publiceras föreskrift i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) som 
upphäver den lokala trafikföreskriften (0483 2010-231) om förbud mot sväng i 
korsning på Marieborgsgatan. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-09-06 
• Kopia på Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrift (0483 2010-231) 
• Bild som visar korsningen Vingåkersvägen-Marieborgsgatan 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Leif Hanberg (S), Anneli 
Hedberg (S), Agneta Emanuelsson (L) samt avdelningschef Erik Bjelmrot. 
__________________  
 
Beslutet skickas till:  
Service- och teknikförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 52 

Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan 
(STN/2017:28)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar om att lokala trafikföreskrifter enligt nedan ska 
publiceras i STFS, samt att Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud att parkera fordon på Dalagatan ska ändras enligt nedan. 
 
1. Cykelöverfart på Oppundavägen 

Markerad plats på Oppundavägen ska vara cykelöverfart. 
 
2. Parkering på Dalagatan 

På Dalagatans västra sida mellan Oppundavägen och 90 meter söder om 
Oppundavägen får fordon parkeras under högst 30 min i följd vardag klockan 
07.00-17.00. 

 
3. Förbud att parkera på Dalagatan 

På Dalagatans östra sida mellan 15 meter norr om Sandmogatan och 
Oppundavägen får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

 
4. Förbud att parkera på Dalagatan 

På Dalagatan västra sida mellan 90 meter söder om Oppundavägen och Prins 
Bertils gata får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

 
Föreskriften upphäver Katrineholm kommuns föreskrift (0483 2010-026) om förbud 
att parkera fordon på Dalagatan i Katrineholm. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med nya skolbyggnader vid Skogsborgsskolan på Dalagatan har 
förändringar gjorts i trafikmiljön som medför ändring av befintlig föreskrift samt 
beslut om nya föreskrifter. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-09-04 
• Kopior på tillfälliga lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart, parkering samt 
• förbud att parkera fordon. 
• Kopia på lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon som ersätts av ny 

föreskrift. 
• Bild som visar området som föreskrifterna gäller 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Agneta Emanuelsson (L), 
Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Erik Bjelmrot. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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__________________  
 
Beslutet skickas till:  
Service- och teknikförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 53 

Yttrande avseende remiss - Handlingsplan för dagvatten 
2018-2021  (STN/2017:82)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar ställa sig bakom service- och 
teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i mars 2015 ”Dagvattenpolicy – Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Katrineholms kommun”. I policyn, som är ett övergripande 
inriktningsdokument, beskrivs bland annat ansvarsfördelningen för 
dagvattenhanteringen och de övergripande riktlinjerna för att uppfylla policyn. 
Riktlinjer för att uppfylla policyn: 
 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i första hand väljas 
• Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid 

exploatering/byggnation 
• Öppna dagvattenlösningar ska, där det är lämpligt, i första hand tillämpas 
• Föroreningar av dagvatten ska förebyggas redan vid källan 
• Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjligt, inte blandas med renare 

dagvatten 
• Förorenat dagvatten ska vid behov renas 
 
Som följd av kommunfullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat 
fram en handlingsplan för dagvatten. Planen har tagits fram i samverkan med 
representanter från service- och teknikförvaltningen och Sörmland Vatten. Berörda 
nämnder och bolag ges nu möjlighet att yttra sig över innehållet i handlingsplanen 
inklusive bilagor. 
  
Det övergripande syftet med handlingsplanen är att minska föroreningsmängderna 
och riskerna för översvämningsskador samt att tydliggöra och underlätta arbetet med 
dagvattenfrågor. Handlingsplanen syftar också till att riktlinjerna i dagvattenpolicyn 
och miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2017-09-13 
• Handlingsplan för dagvatten 2018-2021 
• Handlingsplan för dagvatten 2018-2021, bilagor 
• Remiss av handlingsplan för dagvatten 2018-2021 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Fredrik Hermelin (M), Clas 
Liljeblad (M) samt verksamhetscontroller Pierre Jansson. 
__________________  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 54 

Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i 
Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl. (STN/2017:91)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder 
det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Samråd detaljplan för nytt 
äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl. 
 
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra vad gäller föreliggande 
samrådshandling.  
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2017-09-17 
• Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl. 

__________________  
 
Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 55 

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017 
(STN/2017:96)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 
januari till och med augusti 2017, anta den som sin egen och överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2017. Rapporten 
innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, 
ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden. 
 
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i rapporten, till exempel genom att 
könsuppdelad statistik redovisas där sådan är tillgänglig. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2017-09-19 
• Delårsrapport 2017 service och tekniknämnden 
• Bilaga: Månadsuppföljning augusti 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Leif Hanberg (S), Maj-Britt Staaf (S), Fredrik Hermelin (M), Agneta Emanuelsson (L) 
samt förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef 
Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström och verksamhetscontroller Pierre Jansson.  
__________________  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 56 

Reviderad delegationsordning för Service- och 
tekniknämnden (STN/2017:93)  
Service och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till 
delegationsordning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämndens delegationsordning ska revideras vid behov. 
 
Behovet har uppmärksammats då nämndens bestämmelser för föreningsbidrag har 
ändrats, nämndens föreningsbidrag benämns nu som grundbidrag. 
 
Ersättare har också saknats för ett antal delegationer och benämningar på aktuella 
befattningar har uppdaterats. 
 
En delegation avdeende utfärdande av permanenta trafikföreskrifter har lagts till. 
 
Delegation vid yttanden till bygg- och miljönämnden över förslag till 
detaljplaner/ändringar i planer med mera har uppdaterats. 
 
Delegation på yttanden av delegat i samhällsbyggandsförvaltningen gällande förslag 
till detaljplaner/andringar i planer med mera, har strukits, då det är 
samhällsbyggnadsförvaltningen som står som remittent i dessa ärenden. 
 
Under processen har delegationsordningen även belagts med en förklarande 
inledning.    
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2017-09-17 
• Förslag till reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden 
      
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Agneta Emanuelsson (L), 
Clas Liljeblad (M) samt avdelningschef Erik Bjelmrot.  
__________________  
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 57 

Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- 
och tekniknämnden (STN/2017:95)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service och tekniknämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som fram till 2018-12-
31 ska fördjupa sig i kommande städupphandling.  
 
Service- och tekniknämnden beslutar att välja presidiet, bestående av Anneli Hedberg 
(S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande och Sten Holmgren (C) 2:e 
vice ordförande till ledamöter i arbetsgruppen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunens städverksamhet står inför ny städupphandling. Nuvarande avtal gäller 
fram till september 2018. Arbetsgruppen skall ges möjlighet till djupare insikt i 
städupphandlingen och dess utformning.  
 
Ärendets handlingar  

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen 2017-09-18 
 
Service- och tekniknämndens överläggning  
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Leif Hanberg (S) 
 
Förslag och yrkanden  
Leif Hanberg (S) yrkar att presidiet, bestående av Anneli Hedberg (S) ordförande, 
Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande och Sten Holmgren (C) 2:e vice ordförande 
ska ingå arbetsgruppen. 
 
Beslutsgång  
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Leif Hanbergs (S) 
yrkande. Hon finner att service- och tekniknämnden bifaller Leif Hanbergs (S) 
yrkande.  
___________________  
Beslutet skickas till:  
Berörda 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 58 

Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen 
(STN/2017:94)  
Service- och tekniknämndens beslut 
Service och tekniknämnden beslutar att välja Agneta Emanuelsson (L) som ny 
ledamot i arbetsgruppen för växeltelefoni. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Service – och tekniknämnden ska vid sammanträdet 2017-09-28 välja en ny ledamot 
till växelgruppen, då ledamot Robert Persson (KD) avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i nämnden. 
 
Arbetsgruppen består av tre ledamöter varav två ledamöter från Majoriteten och en 
ledamot från oppositionen. 
 
Ärendets handlingar  

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen 2017-09-18. 
 
Service- och tekniknämndens överläggning  
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Agneta Emanuelsson (L) 
samt avdelningschef Camilla Wiström. 
 
Förslag och yrkanden  
Agneta Emanuelsson (L) yrkar att erbjuda sig själv som ny ledamot i arbetsgruppen 
för växeltelefoni. 
 
Beslutsgång  
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Agneta Emanuelssons 
(L) yrkande. Hon finner att service- och tekniknämnden bifaller Agneta 
Emanuelssons (L) yrkande.  
___________________  
 
Beslutet skickas till:  
Berörda 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 59 

Information - Europeiska trafikantveckan  
Avdelningschef Erik Bjelmrot informerar om europeiska trafikantveckan och redogör 
för ambitionsförklaring, veckans program och de olika programpunkterna, bussens 
dag, kampanj-cykelöverfarter, namngivning av Dansbanevägen och invigning av 
cykelbarometer. 
  
Europeiska trafikantveckan var 16 till 22 september och det är andra året kampanjen 
genomförs. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Britt Ejdwinsson (S), Anneli Hedberg (S) 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 60 

Verksamhetsinformation  
Traineeprogrammet 
Enhetschef Robert Henriksson informerar om traineeprogrammet. Bakgrunden till 
initiativet är vikande antal sökande till restaurangprogrammet och att kockyrket är ett 
bristyrke. Traineeutbildning bygger på en bred samverkan och vänder sig till 
långtidsarbetslösa och nyanlända med totalt 10 platser. Utbildningen är på 42 veckor 
och ger 1000 gymnasiepoäng. 20 stycken sökte till programmet varav åtta antogs och 
nu är det sju stycken kvar.  
 
Trygghets- och trivselregler i simhallen 
Avdelningschef Karin Engvall informerar om den ohållbara situationen i simhallen 
för ett år sedan och den förbättring av arbetsmiljö och klimat som åstadkommits med 
hjälp av trygghets- och trivselreglerna. Under hösten kommer reglerna att gås igenom 
och kommer eventuellt att revideras.   
 
Föreningsmässan 
Förvaltningschef Magnus Gustafsson informerar om föreningsmässan som hölls den 
24 september och visar bilder. Mässan hade 600 besökare och ungefär 70 föreningar 
deltog. På mässan fanns ett stort antal olika föreningar och besökarna kunde bland 
annat se uppträdanden från Lyckliga gatorna och Katrineholmsrevyn eller prova på 
att spela innebandy.  
 
Flytt-rådmannen  
Förvaltningschef Magnus Gustafsson informerar kort om det senaste när det gäller 
flytten till Rådmannen och det närmaste som händer är att det ska börja byggas nya 
kontorslokaler. 
 
Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Britt Ejdwinsson (S), Fredrik 
Hermelin (M), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S), Anders Forss (S) samt 
avdelningschef Camilla Wiström, enhetschef Robert Henriksson, avdelningschef 
Karin Engvall och förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
 
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 61 

Delegationsbeslut  
Service- och tekniknämndens beslut  
Service- och tekniknämnden beslutar att med godkännande lägga anmälan av 
delegationsbesluten till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Redovisning av fattade beslut på service- tekniknämndens vägnar under perioden 
2017-08-17 – 2017-09-19. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 
___________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 62 

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 
2017-08-18 – 2017-09-21. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm. 
___________________ 
 

 

 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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