
PROTOKOLL 
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-09-30 Solrosen, klockan 13:15 – 15:45
Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 

2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russell (S), Christer Ekstrand (S), Britt 
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande ersättare Sven-Åke Johansson (S)

Ersättare Ida Svensson (S), Birger Johansson (S), Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik Hermelin (M), Roger 
Karlsson (MP)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin 
Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, infrastrukturchef Johnny Ljung, ekonom Ulrica 
Rytterström, föreningskonsulent Britt Fredriksson, projektledare Håkan Stenström, 
enhetschef Stefan Hellström, arbetsledare Andreas Larsson, trafikingenjör Bernt Malmgren, 
enhetschef Håkan Andersson och utredare Axel Stenbeck.

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Sekreterare: Matilda Johansson

Utsedd justerare: Ingvar Larsson (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2021-10-06, elektronisk signering

Paragrafer §53-  §58

Datum för anslags uppsättande 2021-10-07 Datum för anslags nedtagande 2021-10-29

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 53   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs med förändringen att TEMA – dagvatten ersätts med TEMA 
– växeln.
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§ 54   

TEMA - växeln 
Dagens TEMA – växeln presenteras av enhetschef Stefan Hellström. Nämnden får 
information om växeln och deras arbete:

 Växelns uppdrag

 Växeltjänst

 Tillgänglighet över telefon

 Mobiltelefonhantering – beställning och administrering internt

 Abonnemangshantering

 Infrastruktur, IP-fax-mobilnät

 Inkomna samtal minskar och antal mobilabonnemag ökar. Växeln är både en 
extern och en intern service

 Samtalsstatistik

 Tillgänglighet

 Pågående projekt

 Mobile device management

 Täckningsmätning och signalförstärkning för Järvenskolan

 Tidslinje 

 Utvecklingen av digital växel 2015

 Byte av leverantör 2018

 Inför 2022 tittas på nya sätt att utveckla den digitala växeln – en molnväxel

 Upphandling av ny telefonilösning

Service – och tekniknämnden tackar för informationen 
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§ 55 STN/2021:172  041

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2021 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för service- 
och tekniknämnden för perioden januari till och med augusti 2021och överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat en delårsrapport för service- och 
tekniknämnden för perioden januari till augusti 2021. Service- och tekniknämnden 
redovisar en negativ avvikelse på -522 tkr gentemot budget. Prognosen för helåret för 
service- och tekniknämnden är ett negativt resultat om -2 775 tkr. 

Coronapandemin har haft en stor inverkan på service- och teknikförvaltningens 
verksamheter under året. Det prognosticerade underskottet beror på pandemieffekter. 
Störst ekonomisk påverkan har pandemin haft på enheterna Sportcentrum och Mat & 
måltider. Stängda restauranger på kommunens särskilda boenden, stängd simhall samt 
inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig minskning av de externa 
intäkterna. 

Service- och tekniknämnden har en total investeringsbudget på 78 941 tkr för helåret. 
Utfallet per den 31 augusti är 36 742 tkr, vilket innebär att 47 % av budgeten är 
upparbetad.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-09-21

 Delårsrapport service- och tekniknämnden 2021

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Ingvar Karlsson (SD) samt förvaltningschef Rickard Bardun, 
avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström och ekonom Ulrica 
Rytterström.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 56 STN/2021:149  300

Motion - Guppa lagom 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter remitterade 
kommunstyrelsen remissen till service- och tekniknämnden för att ge möjlighet att yttra 
sig i egenskap av trafiknämnd.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag, 2021-09-20

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 
2020-09-16.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt utredare Axel Stenbeck.

Yrkande 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 
ordförandes förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Hon finner att nämnden 
bifaller ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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§ 57 STN/2021:73  311

Anvisningar för grävning och återställning i 
kommunens mark 

Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden upphäver beslut 2013-09-19 § 59 - anvisningar för grävning i 
Katrineholms kommuns mark, från och med den 31 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har gjort en 
översyn av nuvarande anvisningar, som nu benämns som regler för grävning i 
kommunens mark. Arbetsprocessen i förvaltningarna har också uppdaterats och står 
inför en digitalisering som innebär effektiviseringar avseende administration samt 
förväntan på högre kvalité då ärenden dokumenteras och hanteras i ett gemensamt 
system.

Syftet med dessa regler är att skapa tydliga förutsättningar för den som önskar gräva i 
kommunens mark. Tydligheten består i att entreprenören ska veta vad som åligger 
denna i ansvarsväg, samt att kostnader i samband med dess arbete ska bli kalkylerbart. 
Vidare är syftet att kommunen ska kunna säkerställa att kostnaderna för framtida 
underhåll inte ska drabba kommunen, utan bekostas av den som är ansvarig för 
grävarbetet i fråga.

Vad som gäller vid schaktning grävning m.m. upptas också i Lokala ordningsföreskrifter 
för Katrineholms kommun (KFS 2.03). Där hänvisas till Anvisningar för grävning i 
kommunal mark som i och med denna översyn föreslås benämnas som Regler för 
grävning i kommunal mark.

Taxor, avgifter och viten kopplade till grävning i kommunal mark hanteras i det årliga 
budgetarbetet.

Det reviderade dokumentet bedöms inte vara av sådan karaktär att det behöver 
beslutas politiskt. Dokumentet är ett regelverk och en beskrivning över hur processen 
går till med hänvisning och länkar till kommunens e-tjänster. De krav och regler som 
anges grundar sig på lagstiftning, föreskrifter och standardiserade ytor och mått.

Den samlade bedömningen är att dokumentets innehåll betraktas som verkställighet 
och bör därmed beslutas om på tjänstemannanivå. Beslut om antagande och framtida 
revideringar tas av service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp.

Regler för grävning träder i kraft den 1 januari 2022 och ersätter därmed tidigare beslut 
av service- och tekniknämnden 2013-09-19 § 59. Till reglerna finns även Handbok, Arbete 
på väg i Katrineholm.
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och 

teknikförvaltningen, 2021-06-15

 Förslag - Regler för grävning i kommunal mark

 Service- och tekniknämndens beslut, 2013-09-19 § 59

 Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark, 2013-09-19.

 Handbok, Arbete på Väg Katrineholm

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik 
Hermelin (M) samt infrastrukturchef Johnny Ljung, arbetsledare Andreas Larsson, 
trafikingenjör Bernt Malmgren och utredare Axel Stenbeck. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 58   

Verksamhetsinformation 

Katrineholm på is och samarbetet med Kronfågel
Britt Fredriksson, föreningskonsulent, informerar om Katrineholm på is och samarbetet 
med Kronfågel. Kronfågel har ett projekt tillsammans med Katrineholms kommun om 
rätt till rörelse som kommer att pågå under fem år. Syftet är att påverka folkhälsan och 
få fler att börja, testa och fortsätta åka skridskor. Den 3 oktober kommer Tillsammans på 
is att arrangeras. Det är ett evenemang för alla som vill prova på skridskoåkning och det 
kommer att finnas utrustning att låna på plats. Målet är att få fler att nyttja ishallarna 
och det kommet att finnas allmänhetens åkning alla dagar i veckan i någon av hallarna. 

Backavallsprojektet
Håkan Stenström, projektledare, informerar om Backavallsprojektet. Slutbesiktning 
kommer att ske den 28 oktober 2021 och den 15 november kommer man börja flytta in. 
Nämnden får information om hur pandemin har påverkat projektet. Nämnden får även 
information om hur bygget fortskrider och hur det ser ut idag. 

Karin Engvall, avdelningschef, och Johnny Ljung, infrastrukturchef, redogör för de 
ekonomiska aspekterna av projektet. 

Aktuella händelser
Karin Engvall, avdelningschef, informerar om att det varit ett stort antal 
skadegörelseärenden den senaste veckan.

Under informationen yttrar sig: Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Ingvar Larsson 
(SD) samt föreningskonsulent Britt Fredriksson, projektledare Håkan Stenström, 
avdelningschef Karin Engvall och infrastrukturchef Johnny Ljung.
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