PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-05-27 Solrosen, klockan 13:15 – 15:30

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), Ingvar Larsson
(SD).

Beslutande ersättare

Ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S).

Övriga deltagande

Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Rickard Bardun, ekonom Ulrica Rytterström,
avdelningschef Karin Engvall, utvecklingsledare Dennis Carlsson, enhetschef Håkan
Andersson, kostchef Camilla Wiström.

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Sekreterare: Axel Stenbeck
Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD)

Justeringens plats
och tid

2021-06-02, elektronisk signering

Paragrafer

§23- §27

Datum för anslags uppsättande 2021-06-03

Datum för anslags nedtagande 202106-25

Förvaringsplats av protokollet

Service- och teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 23

STN/2021:58 332

Remissvar Strategi för Katrineholms lek- och
aktivitetsparker
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden tar nedanstående yttrande som sitt eget och överlämnar
det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I den nu gällande översiktsplanen finns ett uppdrag att ta fram en lekplatsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag som nu nämndens ges
möjlighet att yttra sig över.
Förvaltningen ställer sig positiva till att resurser för lek- och aktivitetsparker ska fördelas
där de kommer mest och flest till nytta. Förvaltningen ser också ett behov av att ta fram
en genomförförandeplan för den kommande strategin.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-05-11
Remiss, Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Anneli
Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

STN/2021:98 027

Kompetensförsörjningsplan 2021
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till kompetensförsörjningsplan
2021 som sin egen.

Ärendebeskrivning
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som
utgår från verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag
och möta utmaningar.
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och
tillgodose dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra
kommande kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa.
Service- och teknikförvaltningen har under våren tagit fram ett förslag till uppdaterad
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Under senhösten 2021 planerar
personalavdelningen att ta fram en ny mall för förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner, som då kan användas i kommande
kompetensförsörjningsplan.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2021-05-11
Kompetensförsörjningsplan, service- och tekniknämnden 2021

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

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

Information
Förvaltningschef Rickard Bardun informerar:
-

Hur coronapandemin påverkar service- och teknikförvaltningen. Bland
annat har intäkterna minskat på grund av stängda lokaler och
omflyttning av personal för att stötta andra avdelningar och
förvaltningar.

-

Ny projektorganisation har bildats tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen.

-

Ökade byggkostnader påverkar planerade investeringsprojekt.

-

Personalnyckeltal och sjukfrånvaro
Ekonom Ulrica Rytterström informerar om tertialrapporten och det ekonomiska läget
inom service- och tekniknämnden.
Generation PEP. Avdelningschef Karin Engvall informerar

-

Pilotprojekt ”PEP kommun”, pågår i fyra år.

-

Vision att ge barn- och unga ett aktivt och hälsosamt liv.

-

Ett kommunövergripande projekt. Folkhälsoutskottet är politisk
styrgrupp.
Återkoppling namngivare ishall och arena. Avdelningschef Karin Engvall informerar

-

Den nya ishallen och arenan kommer de kommande åren heta Kronfågel
isarena och Kronfågel ishall.

-

Ambitionen är att generera fler idrottsaktiviteter och ha ett
helhetsperspektiv på hälsa.
Återkoppling uppdrag discogolfbana. Utvecklingsledare Dennis Carlsson informerar

-

Projektet befinner sig i slutskedet. Invigning runt vecka 24.

-

Stort engagemang och delaktighet från föreningen.
Idrottsstrategiska gruppen. Ordförande Anneli Hedberg (S) informerar

-

Nämndens presidium har tillsammans med Sörmlandsidrotten, fyra
valda föreningsrepresentanter samt tjänstemän bildat Idrottsstrategiska
gruppen. Tre föreningsrepresentanter har hoppat av, på grund av olika
förväntningar på gruppens syfte och funktion. Övriga representanter i
gruppen fortsätter som planerat. Bra information och dialog.
Gatu- och vägunderhåll. Enhetschef Håkan Andersson informerar.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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-

Pågående granskning från revisionen om nämndens
vägunderhållsarbete. Granskningen presenteras efter sommaren.

-

Presentation av planerade anläggningsarbeten och vägunderhåll under
2021.
Aktuella projekt. Utvecklingsledare Dennis Carlsson informerar.

-

Backavallen

-

Gymnastikhallen

-

Ställplatser vid Djulö

-

Boulehall

-

Sarg lilla ishallen
Livsmedelsupphandling. Kostchef Camilla Wiström informerar.

-

Presentation av ny livsmedelsupphandling.

-

Nuvarande avtal gäller till och med den 31 mars 2022.
Avdelningschef Karin Engvall informerar om status och hantering av Granbarkborren. På
kommunens hemsida finns kontinuerlig uppdatering.

Under informationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Lars-Åke Eriksson (S), Anneli
Hedberg (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar under perioden
2021-02-18 – 2021-05-19.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Meddelanden
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2021-02-18 – 2021-05-19. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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