PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2022-06-23 Solrosen, klockan 09:00 – 11:00

Beslutande

Anneli Hedberg (S), ordförande, Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD),
2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russel (S), Christer Ekstrand (S), Britt
Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V) (deltar ej i § 26),
Ingvar Larsson (SD).

Beslutande ersättare

Sven-Åke Johansson (S) (§ 26).

Ersättare

Ida Svensson (S), Birger Johansson (S), Jessica Ljunggren (S).

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin
Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström, verksamhetsstrateg
Anders Jansson, utvecklingsledare Dennis Carlson.

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Utsedd justerare: Thorbjörn Eriksson (C)

Justeringens plats
och tid

Digital signering, 2022-06-23

Paragrafer

§ 25- § 27

Datum för anslags uppsättande

2022-06-23

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

STN/2022:112

Detaljplan Rådmannen 3
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och lämnar
det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Jöran Mathiesen (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingar för Rådmannen 3
och har inga särskilda synpunkter på planförslaget.
Detaljplaneringens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets
markanvändning från industriändamål till blandade verksamheter samt skola.
Service- och teknikförvaltningen har i tidigare samrådsskede bedömt att service- och
tekniknämndens ansvarsområden och verksamheter inte påverkas av den föreslagna
planändringen. Planområdet är inte utpekat i Katrineholms kommuns grönplan som har
till syfte att vara vägledande för Katrineholms gröna miljöer och skötsel. Planförslaget
bedöms heller inte medföra behov av ny infrastruktur för gator och trafik.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2022-06-11
Rådmannen 3, Katrineholms kommun på granskning
Planbeskrivning för Rådmannen 3
Plankarta för Rådmannen 3
Granskningshandling Samrådsredogörelse Rådmannen 3

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
avdelningschef Karin Engvall.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

STN/2022:111

Detaljplan Bie 3:3 med flera
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och lämnar
det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna tillhörande
föreslagen
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna tillhörande
föreslagen ändring av detaljplan för Bie 3.3 m.fl. Detaljplaneändringens syfte är att
möjliggöra tomtförsäljning och byggnation av radhus och fristående villor.
Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på de inkomna
granskningshandlingarna men vill lämna nedanstående medskick till det kommande
arbetet med avstyckning av fastigheter inom planområdet.
Planeringen av kommande tomter bör göras med hänsyn och med lämplig anpassning
till den intilliggande lekparken som är belägen strax väster om planområdet. Även
dagvattenhanteringen inom området bör beaktas och utformas på lämpligt sätt då det
tidigare varit problem med höga vattenflöden vid stora nederbördsmängder i nuvarande
bostadsområde.
Förvaltningen vill också påtala att utökade uppdrag avseende drift, underhåll och skötsel
inom nämndens ansvarsområde behöver förses med motsvarande resurser i
kommande budgetarbete.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2022-06-11
Förslag till ändring av detaljplan Bie 3:3 mfl
Planbeskrivning Bie 3:3 mfl
Plankarta Bie 3:3 mfl
Samrådsredogörelse Bie 3:3 mfl

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
avdelningschef Karin Engvall.
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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