PROTOKOLL

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-27

1 (12)

Plats och tid

Solrosen, kl. 13:15 – 15:00

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e
vice ordförande, Åsa Thorell Russell (S), Christer Ekstrand (S), Milos Smitran (M), Claudia
Grathwohl (C), Jan Lilja (SD)

Beslutande ersättare

Ida Svensson (S) för Leif Hanberg (S)
Birger Johansson (S) för Britt Ejdwinsson (S)

Ersättare

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, utvecklingsledare
Dennis Carlsson, infrastrukturchef Johnny Ljung, mark- och exploateringschef Mats Lundevaller
§ 44, projektledare Håkan Stenström §§ 44-49.

Utses att justera

Claudia Grathwohl (C)

Justeringens
plats och tid

Service- och teknikförvaltningen 2020-08-28

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………
Madelene Sönnerfors

§41 - §49

Ordförande

………………………………………………………
Anneli Hedberg (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Claudia Grathwohl (C)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Service- och tekniknämnden

Sammanträdes
datum

2020-08-27

Datum för anslags
uppsättande

2020-08-31

Förvaringsplats av
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Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

§41 - §49

Datum för anslags
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STN/2020:26 319

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då så kallad gerillakonst som ställs ut på
kommunal mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-07-01
KF 2019 § 176 Motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Service- och tekniknämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD),
Claudia Grathwohl (C) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Claudia Grathwohl (C) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:49 000

Remissvar riktlinjer för Katrineholms kommuns
minoritetspolitiska arbete
Service och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och
översända det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat Riktlinjer för Katrineholms kommuns
minoritetspolitiska arbete till alla nämnder. Eventuella synpunkter på förslag till Riktlinjer
för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete ska enligt den förlängda remisstiden
lämnas senast den 30 september 2020.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-07-01
Förslag till Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

Service- och tekniknämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD)
samt förvaltningschef Rickard Bardun.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 43

Månadsrapport
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för juli 2020. Av den ekonomiska
rapporten framkommer det att service- och tekniknämndens sammantagna resultat för
juli månad var -4 393 tkr (exkl. kapitaltjänstkostnader). Det prognostiserade resultatet
för helåret 2020 är -3 500 tkr. Presentationen innehöll resultatuppföljning av prognosen
samt investeringsuppföljning..
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia Grathwohl (C), Joha Frondelius (KD)
samt ekonom Ulrica Rytterström, avdelningschef Camilla Wiström och förvaltningschef
Rickard Bardun.
Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:139 042

Underlag för övergripande plan med budget 2021
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta underlag för övergripande plan med
budget 2021 – 2023 med tillhörande investerings och exploateringsplan 2021-2023 och
överlämna denna till kommunstyrelsen.
Underlag för övergripande plan med budget 2021 – 2023 redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 8/2020.
Deltar inte i beslutet
Joha Frondelius (KD) och Claudia Grathwohl (C) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. I direktivet gavs nämnderna i
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför
beredningen av övergripande plan med budget 2021. Övergripande plan med budget
ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i
november.
Service- och teknikförvaltningen överlämnar nu ett förslag till service- och
tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2021 – 2023.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-08-20
Underlag för övergripande plan med budget 2021
Bilaga 1: Kartöversikt (skog)
Bilaga 2: Nuvarande Nyttjanderättsavtal för del av Värmbols IP
Bilaga 3: Katrineholm Pepparriskan 1 2020-03
Bilaga 4: Karta
Bilaga 5: Karta Värmbol
Bilaga 6: Organisationskiss Mat och måltider
Bilaga 7: Hyror och avgifter 2021
Bilaga 8: § Indexreglering & § Ej listade hyror och avgifter
Bilaga 9: Extern prislista för måltider
Bilaga: Förslag till Investerings och exploateringsplan 2021-2023
Bilaga: Driftskonsekvenser i investeringsprojekt

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia
Grathwohl (C), Joha Frondelius (KD), Helena Gärtner (M) samt förvaltningschef Rickard
Bardun, avdelningschef Karin Engvall, utvecklingsledare Dennis Carlsson, mark- och
Ordförandens sign

Justerandes sign
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exploateringschef Mats Lundevaller, avdelningschef Camilla Wiström och ekonom Ulrica
Rytterström.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:188 043

Avgifter för externa måltider
Service- och tekniknämndens beslut

1. Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till Prislista
externa måltider 2021.
2. Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om Avgifter för externa måltider
inom service- och teknikförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Förslaget om avgifter för externa måltider redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 9/2020.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch och matlåda avhämtning för externa
gäster och lunch för pensionärer har justerats för år 2021 och motiveras utifrån en
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-08-19
Avgifter för externa måltider

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla Wiström.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:178 043

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till revidering av
hyror och avgifter 2021, samt redovisat förslag till tilläggsklausuler.
2. Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om Hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar inom service- och teknikförvaltningen till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Förslaget om hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar redovisas som
bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr
10/2020.

Sammanfattning av ärendet
Prislistan för nya ishallen (Backavallen – ishallar) och Krämbolsstugan (lokal centralt)
träder i kraft från och med 1 oktober 2020 efter beslut.
Övriga hyror och avgifter gäller från och med 1 januari 2021. Service- och
tekniknämnden avstår prishöjningar för år 2021, då föreningar har det ekonomiskt
ansträngt pga. coronapandemin.
Förslag om införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera priserna i
förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och ska återspegla det
aktuella prisläget för nästkommande år och löper årligen.
Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. Objekt för
uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan kommer att prissättas och
beslutas av förvaltningen internt och debiteras beställaren.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-08-19
Förslag om hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
Förslag till revidering av hyror och avgifter 2021
Förslag till tilläggsklausuler

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden
2020-06-11 – 2020-08-19.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

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
2020-06-11 – 2020-08-19. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Verksamhetsinformation
Projekt Backavallen
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden information om vad som hänt i projektet
sedan föregående information. Projektet håller planen både vad det gäller tid och
kostnader och arbetet har hela tiden hållit en positiv anda där alla inblandade arbetat
och samarbetat utifrån projektet och Backavallens bästa. Om drygt en månad ska hallen
slutbesiktas. Nämnden får ta del av en film med bilder från starten till nuläge. Efter
sammanträdet är nämnden inbjudna till ett studiebesök i den nya ishallen.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt projektledare Håkan
Stenström.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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