PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-11-18 Solrosen, klockan 13:15 – 16:00

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa
Thorell Russel (S), Christer Ekstrand (S),Milos Smitran (M), Torbjörn Eriksson (C), Jöran
Mathiesen (V), Ingvar Larsson (SD).

Beslutande ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Birger Johansson (S).

Ersättare

Jennie Lundborg (S), Roger Karlsson (MP).

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin
Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström och projektledare Håkan
Stenström.

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Sekreterare: Matilda Johansson
Utsedd justerare: Torbjörn Eriksson (C)

Justeringens plats
och tid

Digitalt, 2021-11-24

Paragrafer

§59- §73

Datum för anslags uppsättande 2021-11-25

Datum för anslags nedtagande 2021-12-21

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande förändringar:
Namngivning av gymnastik- och tennishallen flyttas upp före visning av boulehallen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 60

Information - Ett år med det nya städavtalet
Enhetschef Stefan Hellström och städcontroller Pia Rydberg inleder punkten och ger en
kort utvärdering av städavtalet och information om vad som är aktuellt inför 2022.
Nämnden får sedan information från de två entreprenörerna.
Monika Gustavsson och Hannah Gustafsson från Samhall informerar om sin verksamhet
och sina medarbetare. Samhall informerar om sina förväntningar inför avtalet och hur
det har gått hittills. Christina Holmenfalk och Alan Ahmad från Rengörare Näslund
informerar kort om bolaget och det gångna året. Båda entreprenörerna lyfter hur
pandemin har påverkat verksamheten på olika sätt.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Åsa Thorell Russell (S), Anneli
Hedberg (S) och Ingvar Larsson (SD).
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 61

TEMA - föreningshandboken
Dagens TEMA – föreningshandboken presenteras av föreningskonsulenterna Elin Seger
Nikolai, Britt Fredriksson och Patricia Söderberg. Nämnden får information om:
Föreningsservices verksamhet:
En väg in för
Föreningsbidrag - Bidragsflödet och den nya bidragsprocessen
Lokalbokning
Föreningshandboken:
Syftet med handboken
Hur handboken har arbetats fram och vilka utgångspunkter man haft
Hur den är tänkt att kunna användas i bedömningen av bidragsutbetalningar och
kunna bedöma mjuka värden
Hur handboken är uppbyggd
Hur föreningarna upplever handboken
Hur handboken används i beräkningen av bidrag

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Roger Karlsson (MP) och Joha
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

STN/2021:120 230

Namngivning gymnastik-/tennishallen
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att gymnastik- och tennishallen ska heta
Oppundahallen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har uppdragit till service- och teknikförvaltningen att ta
fram förslag på ett namn till gymnastik- och tennishallen.
Föreningsservice har arbetat med uppdraget och har låtit de föreningar som är
verksamma i gymnastik- och tennishallen skicka in förslag.
Vid beredning av ärendet har namnförslag förknippade med platsen viktats högre än
namn som är förknippade med de aktiviteter som idag bedrivs i hallen (tennis och
gymnastik) då namnet ska vara hållbart för en lång tid framöver. Namnförslaget
Oppundahallen har också lagts till av förvaltningen då det varit uppe som alternativ i
tidigare diskussioner kring namngivning av gymnastik- och tennishallen.
Service- och teknikförvaltningen lämnar nedanstående namnförslag till service- och
tekniknämnden för vidare hantering:
Backaannexet
Backahallen
Duveholmsannexet
Oppundahallen
Svartbäckshallen

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-11-10

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) samt föreningskonsulent Patricia Söderberg.
Yrkanden
Anneli Hedberg (S) yrkar på att hallen ska heta Oppundahallen.
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 63

Visning av boulehallen
Service- och tekniknämnden får en visning av den nya boulehallen. Utvecklingsledare
Dennis Carlson berättar om arbetet med byggnationen och hur det är tänkt att fungera i
hallen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

STN/2020:47 141

Regler för uteserveringar i Katrineholms kommun
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta revidering av Regler för
uteserveringar.
2. De nya reglerna för uteserveringar gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden gav i februari 2020 samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms
centrum.
Förslag till nya riktlinjer presenterades på service- och tekniknämndens sammanträde i
februari 2021 och skickades därefter ut på remiss.
Remissinstanserna ställde sig positiva till de föreslagna förändringarna.
Efter remissrundan har dokumentet bearbetats i syfte att förtydliga vad som är beslut
som ska följas och vad som ska betraktas som rekommendationer. Dokumentet har
kortats ned och blivit mer stringent. Dokumentet har bytt namn från riktlinjer till regler.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Förslag - Regler för uteserveringar
Remissversion – Riktlinjer för uteserveringar

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
utredare Axel Stenbeck
Beslutet skickas till:
Akten
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Justerandes sign
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§ 65

STN/2020:47 141

Regler för gatupratare och varuvisningar i
Katrineholms kommun
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta revidering av Regler för gatupratare
och varuvisningar.
2. De nya reglerna för gatupratare och varuvisningar gäller från och med den 1 januari
2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden gav i februari 2020 samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms
centrum. I samband med detta uppmärksammades att även riktlinjerna för gatupratare
och varuvisningar var i behov av revidering.
Förslag till nya riktlinjer presenterades på service- och tekniknämndens sammanträde i
februari 2021 och skickades därefter ut på remiss.
Remissinstanserna ställde sig positiva till de föreslagna förändringarna.
Efter remissrundan har dokumentet bearbetats i syfte att förtydliga vad som är beslut
som ska följas och vad som ska betraktas som rekommendationer. Dokumentet har
kortats ned och blivit mer stringent. Dokumentet har bytt namn från riktlinjer till regler.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Förslag - Regler för gatupratare och varuvisningar
Remissversion – Riktlinjer för gatupratare och varuvisningar

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
utredare Axel Stenbeck.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

STN/2021:196 000

Motion - temaparker/lekplatser
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen
med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.”

Ärendets handlingar
Ordförandeförslag - motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-04
Yttrande över motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-03
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 202108-25

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall
Yrkanden
Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och
tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

STN/2021:195 000

Motion - musikinstrument på lekplatser
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen
med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga
för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar
Ordförandeförslag - motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-11-04
Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-11-03
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 202108-30

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD) och avdelningschef Karin Engvall.
Yrkanden
Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och
tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

STN/2021:205 007

Tillsyn på informations- och arkivhantering inom
kultur- och fritidsverksamheten
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Service- och tekniknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utifrån rapporten
analysera och vidta eventuella åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och har utsett
Sydarkivera som arkivmyndighet. Sydarkivera genomför tillsyn på kommunens
informations- och arkivhantering och har under 2021 valt att granska kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen.
Utifrån tillsynen ges ett gott betyg till informations- och arkivhanteringsarbetet inom det
granskade området. Sydarkivera har tagit fram en handlingsplan, i vilken en
rekommendation ges om frågor att arbeta vidare med.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-10-28
Åtgärdsplan, planerad tillsyn 2021, verksamhetsområde kultur och fritid,
Katrineholms kommun, 2021-10-06

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun
Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningschef
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§ 69

STN/2021:206 009

Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden
2022
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar
2022 för service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år
2021 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden
torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) nedanstående datum. Beredning inför
nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd.
Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Månad

STN torsdagar klockan 13:15

januari

27

februari

24

Årsredovisning
Redovisning av genomförd internkontroll

mars

-

april

21

maj

19

juni

23

Underlag för övergripande plan med budget

(förmiddag)
juli

-

augusti

-

september

29

oktober

-

november

17

december

15

Delårsrapport
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Ärendet handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-10-18

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha
Frondelius (KD).
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Berörda
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

Månadsrapport oktober
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för oktober 2021.
Helårsprognosen för service- och tekniknämnden är minus två miljoner. Av årets
investeringsbudget är 65 % upparbetad. Nämnden får även information om ekonomin
för de fem största investeringsprojekten.
Under informationen yttrar sig Ingvar Larsson (SD) och Anneli Hedberg (S) samt ekonom
Ulrica Rytterström och förvaltningschef Rickard Bardun.
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§ 71

Verksamhetsinformation
Projektinformation – Backavallen
Projektledare Håkan Stenström informerar nämnden om projektet som i stor sett är
klart. Byggnaden är slutbesiktigad och lokalen invigdes 15 november 2021 och är nu i
bruk. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad. Nämnden får se bilder på hur lokalerna blev
och information om framtiden för Backavallen.

Sopsaltning
Enhetschef Håkan Andersson informerar nämnden om sopsaltning. Nämnden får
information om var det sopsaltades tidigare år och hur planerna ser ut för var
sopsaltning kommer att ske i vinter. Nämnden får även information om hur
schemaläggningen kan komma att se ut.

Invigning Strångsjö
Avdelningschef Karin Engvall informerar nämnden om den nya lekplatsen i Strångsjö
som invigs 18 november.
Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Ingvar
Larsson (SD) samt projektledare Håkan Stenström, avdelningschef Karin Engvall och
enhetschef Håkan Andersson

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 72

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:
STN Del/2021 § 23-25 – Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2021
STN Del/2021 § 26 – STF - Tillförordnad förvaltningschef 2021
STN Fordon/2021 § 14-15 – Beslut om flyttning samt skrotning av fordon
STN Gräv/2021 § 85-133 – Grävtillstånd
STN Mark/2021 § 45-60 – Upplåtelse av offentlig plats
STN PRH/2021 § 49-81 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
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§ 73

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 2021-0923 – 2021-11-11. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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