PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2022-02-24 Duveholmsaulan, klockan 13:15 -16:15

Beslutande

Anneli Hedberg (S), ordförande, Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD),
2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Christer Ekstrand (S), Milos Smitran (M), Torbjörn
Eriksson (C), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Ida Svensson (S), Birger Johansson (S)

Ersättare

Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik Hermelin (M)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström, ekonom/controller Anna Marnell, enhetschef
Linnéa Ekman, samordnare Anna Frisell, infrastrukturchef Johnny Ljung

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Sekreterare: Matilda Johansson
Utsedd justerare: Ingvar Larsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Elektronisk signering, 2022-02-28

Paragrafer

§ 1- § 13

Datum för anslags uppsättande 2022-03-01
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§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs.
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§2

TEMA - Katrineholm i jämförelse med andra
kommuner
Anna Marnell från kommunledningsförvaltningen informerar om SCB:s
medborgarundersökning 2021, Kommunens Kvalitet i Korthet och folkhälsostatistik.
Medborgarundersökningen 2021
Nämnden får information om hur undersökningen genomförs, urval och svarsfrekvens
samt hur frågorna är uppbyggda. Nämnden får även information om resultatet för
följande områden:
Underhåll av offentliga miljön
Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
Idrott, motion och friluftsliv
Trygghet i samhället
Bemötande, information och inflytande i kommunen
Förtroende
Allmänna frågor om kommunen
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2021
Nämnden får information om innehållet i KKiK och resultatet för Katrineholm i
jämförelse med andra kommuner.
Folkhälsostatistik – hälsoåret 2022
Nämnden får information om vad hälsa är, vad som påverkar hälsan och statistik på hur
Katrineholmarna mår. Informationen kopplas till hälsoåret 2022.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt
ekonom/controller Anna Marnell.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
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§3

STN/2022:22

Årsredovisning för Service- och tekniknämnden 2021
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning
för Service- och tekniknämnden 2021 och överlämnar årsredovisningen till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
2. Service- och tekniknämnden begär att 1 800 tkr av investeringsbudgeten ska
ombudgeteras till år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för serviceoch tekniknämnden för verksamhetsåret 2021. Den samlade bedömningen är att
service- och tekniknämndens måluppfyllelse i stort är i fas med kommunplan och
budget. Coronapandemin har dock även 2021 haft en stor inverkan på förvaltningens
verksamhet och ekonomi och då främst verksamheterna inom sportcentrum och mat
och måltider. Såväl simhallen som de offentliga restaurangerna inom mat och måltider
har varit stängda under stora delar av året och utöver detta har antalet evenemang inom
Sportcentrum varit få och lokaluthyrningen till föreningar och privatpersoner varit låg,
vilket medfört lägre intäkter. Service- och tekniknämnden redovisar en negativ avvikelse
på 2 325 tkr gentemot budget för 2021.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-02-11
Service- och tekniknämndens årsredovisning 2021 med bilagor

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Camilla Wiström och ekonom Ulrica
Rytterström.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§4

STN/2021:34 009

Internkontrollrapport 2021
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.
Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom det egna området och årligen, i samband med att
årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen av planen till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet
enligt av service- och tekniknämnden beslutad internkontrollplan för 2021.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-02-08
Internkontrollrapport service- och tekniknämnden 2021

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akten

Ordförandens sign
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§5

STN/2022:23

Internkontrollplan 2022
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag
till internkontrollplan för år 2022 som sin egen.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns reglemente för internkontroll bygger på kommunallagens
bestämmelser om internkontroll. Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska
årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system, bedöma dem utifrån risk och
väsentlighet samt upprätta en plan för sin interna kontroll. Nämnden ska årligen, i
samband med att årsredovisningen upprättats, rapportera resultatet från uppföljningen
av planen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens
revisorer.
Internkontrollplanen för år 2022 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt
säkerhetsmässiga kontroller. Internkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av
kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen. Sedan 2021 års
internkontrollplan har några kontrollmoment plockats bort, då det vid riskvärderingen
har gjorts en bedömning att risken inte längre bedöms som hög. Samtidigt har några nya
kontrollmoment tillkommit och totalt sett är antalet kontrollområden detsamma som
tidigare, dvs nio områden. Nya kontrollområden i planen är kontroll av larmrutiner,
vägunderhåll och trygghet för barn och unga.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-02-08
Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2022

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

STN/2022:5

Idépris nomineringar 2021
Service- och tekniknämndens beslut
1. Idépriset inom fokusområde tillsammans på 10 000 kronor delas ut till Maria
Isaksson för idén om ett rikt matliv och samarbete med familjecentralen.
2. Det allmänna idépriset på 10 000 kronor delas ut till arbetslaget i Rosenholms
växthus för idén om minskad användning av bekämpningsmedel i kommunens
växthus.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens
verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. Ett pris där alla
idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det
aktuella nomineringsåret. 2021 års fokusområde var tillsammans. Priset ska användas till
att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén
genomfördes.
Flera nomineringar har inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har gått inom samtliga
inkomna nomineringar och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden:
Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: tillsammans)
1. Handboken för föreningar
Nominerad: Elin Seger Nikolai, föreningskonsulent
2. Ett rikt matliv – samarbete med familjecentralen
Nominerad: Maria Isaksson, legitimerad dietist
3. Arbetstid måndag-fredag i Valla blev smartare och bättre arbetsmiljö för flera
enheter
Nominerade: Emil Björkholm och Atina Duric, kökschefer samt Jens Gustafsson och
Linn Gustafsson, gruppledare
Det allmänna idépriset
1. Minskad användning av bekämpningsmedel i kommunens växthus
Nominerade: Arbetslaget i Rosenholms växthus
2. Ny läktare till isbanan på torget
Nominerade: Simon Nordin och Andreas Larsson, arbetsledare

Ordförandens sign

Justerandes sign
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3. Beställningsmodul för kommunens bilpool
Nominerade: Klas Calner och Mattias Haraldsson, samordnare

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-01-25
Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Yrkanden
Anneli Hedberg (S) förslår följande:
Idépriset inom fokusområde tillsammans delas ut till Maria Isaksson för idén om ett rikt
matliv och samarbete med familjecentralen.
Det allmänna idépriset delas ut till arbetslaget i Rosenholms växthus för idén om
minskad användning av bekämpningsmedel i kommunens växthus.
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och
tekniknämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till:
Vinnare av idéprisen
Akten
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Justerandes sign
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§7

STN/2022:5

Idépris tema 2022
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta hälsa som fokusområde för 2022 års
idépriser.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och teknikförvaltningen
utdelas årligen två idépriser. Ett pris där alla idéer som lett/leder till en förenkling av
arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse för
våra kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing kan nomineras
och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för det aktuella
nomineringsåret.
I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att fokusområde för
kommande år ska beslutas vid årets första nämndsammanträde.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2022 års fokusområde blir hälsa. 2022 är
utnämnt till hälsoår i Katrineholm och genom att peka ut hälsa som fokusområde för
nämndens idépris bidrar nämnden till att ytterligare lyfta och förstärka kommunens
hälsosatsning.
Pristagare kommer att utses i enlighet med Riktlinjer för service- och tekniknämndens
idépriser.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-02-25

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.

Beslutet skickas till:
Akten
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§8

STN/2022:21

Svar på motion om underhåll av kommunal mark
Service-och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av inkommen motion. Det aktuella
markområdet som motionen hänvisar till ägs och sköts av kommunen. Markområdet är i
nuvarande skötselplan klassat som en så kallad slaghacksyta vilket innebär att den klipps
med traktor och klippaggregat två gånger per år. Ytan likställs med övriga liknande
slaghacksytor i kommunen. För aktuella slaghacksytor i Valla och två jämförande
exempel från del av centrala Katrineholm, se bilaga.
En markyta som slaghackas två gånger per år medför lägre kostnader jämfört med
skötsel i form av gräsklippning som behöver cirka 20 klippningar per år. En gräsyta som
slaghackas bidrar också till att öka den biologiska mångfalden, vilket är en av
kommunplanens målsättningar, även om den typen av markyta inte alltid uppfattas mer
vacker för ögat.
Vad gäller nedskräpning på det berörda området så finns alltid möjligheten att anmäla in
ärenden till kommunens tjänst för felanmälan. Förutsättningar för att undvika
nedskräpning finns på den aktuella platsen med papperskorgar direkt i anslutning till
den aktuella slaghacksytan eller på andra sidan gatan vid grusplanen. Sker nedskräpning
i samband med en uthyrning i intilliggande lokal, är det viktigt för förvaltningen att få
kännedom om detta så att den som hyrt lokalen kan få möjlighet att städa upp aktuellt
område.
Förvaltningen ser inte att denna yta bör klassas om till en yta med mer intensiv skötsel.

Ärendets handlingar
Ordförandeförslag – motion om underhåll av kommunal mark, 2022-02-15
Yttrande över motion gällande underhåll av kommunal mark, 2022-02-08
Motion från Sverigedemokraterna om underhåll av kommunal mark
Bilaga, utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

STN/2021:235 311

Svar på motion om nej till gupp
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen
utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.”
Ett yttrande har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
Ordförandeförslag – motion om nej till gupp, 2022-02-15
Yttrande över motion om nej till gupp, 2022-02-14
Motion från Mica Vemic (SD), 2021-10-20

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign
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§ 10

Verksamhetsinformation
Mat och måltider
Linnéa Ekman enhetschef på mat och måltider informerar om enhetens verksamhet och
den organisationsförändring som skett. Nämnden får information om:
Bakgrunden till organisationsförändringen
Hur organisationsöversynen genomfördes
Beslut och uppstart
Att göra 2022

Matsvinnsarbete
Samordnare Anna Frisell informerar om matsvinnsarbetet i kommunen.
Livsmedelsverket har tagit fram en nationell metod för matsvinnsmätning. Nämnden får
information om:
Hur svinnmätning går till
Olika typer av svinn
Pilotprojekt 2022
En nulägesbild
Den internationella matsvinnsdagen
Hur Katrineholms kommun jobbar med matsvinn
En framtidsspaning

Upphandling av livsmedel
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om den genomförda
livsmedelsupphandlingen. Det kommer att vara en minimässa den 13 april och
nämnden får gärna delta.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD) samt
enhetschef Linnéa Ekman, samordnare Anna Frisell och avdelningschef Camilla Wiström.
Nämnden tackar för informationen.

Ordförandens sign
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Comfact Signature Referensnummer: 1294859

PROTOKOLL

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-24

14 (16)

§ 11

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

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2021-1210 – 2022-02-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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§ 12

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:
STN Del/2021 § 29 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2021
STN Del/2021 § 30 - Omdisponering av investeringsmedel Samlingsakt 2021
STN Del/2022 § 1 - Service- och tekniknämnden - inställda sammanträden 2022
STN Del/2022 § 2 - Detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms
kommun
STN Del/2022 § 3 - Detaljplaner för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa6:2,
Katrineholms kommun
STN Del/2022 § 4 - Detaljplan för Duvestrand - norra delen, fastigheterna Räfsan 3 och
del av Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun
STN Del/2022 § 5 - Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1,
Katrineholms kommun
STN Del/2022 § 6 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022
STN Del/2022 § 7 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022
STN Gräv/2021 §§ 147-150 – Grävtillstånd
STN Mark/2021 § 69 - Upplåtelse av offentlig plats
STN Mark/2022 §§ 1-13 - Upplåtelse av offentlig plats
STN PRH/2021 § 88-95 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
STN PRH/2022 §§ 1-11 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
STN TDISP/2022 §§ 1-2 - Undantag från bestämmelser om största tillåtna bruttovikt
STN vägar/2021 § 2 - Bidrag till enskild väg
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§ 13

Uppvaktningar
Ordförande gratulerar på nämndens vägnar Ida Svensson som har fyllt jämnt.
Ordförande tackar även Lars-Åke Eriksson för hans tid i nämnden då detta är hans sista
sammanträde.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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