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§ 1 STN/2021:18  001

Service- och tekniknämndens idépris 2020 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Idépriset inom fokusområde på 10 000 kr delas ut till Nina Kettunen 

för genomförande av idén om mustning av äpplen.
2. Det allmänna idépriset på 10 000 kr delas ut till Stefan Ivarsson för 

genomförandet av idén om städning på Djulö badplats med 
sopaggregat.

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. 2020 års fokusområde var samverkan. 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: samverkan)

1. 10 rätters-systemet inom matdistributionen
Nominerade: Rickard Söderling och Moa Andersson, Jens Gustavsson och 
Linn Gustavsson samt Klas Calner.

2. Mustning av äpplen
Nominerad: Nina Kettunen.

3. Underlätta cykelpendling till jobbet
Nominerade: Duveholmshallens personalgrupp.

Det allmänna idépriset

1. Städning på Djulö badplats med sopaggregat
Nominerad: Stefan Ivarsson

2. Förenklat arbetsmoment på Duveholmshallen
Nominerade: arbetsgruppen Duveholm

3. Utvecklad E-tjänst för specialkost och anpassade måltider
Nominerad: Frida Segerberg.

Ärendets handlingar
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 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad
2021-01-15

 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

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

Förslag och yrkanden
Ordföranden föreslår på majoritetens vägnar följande:

Idépriset inom fokusområde ska delas ut till Nina Kettunen för genomförande av idén 
om mustning av äpplen med motivering: Mustning av äpplen från kommunens och 
invånarnas äppelträd har gett deltagare inom resurscenter en meningsfull sysselsättning. De 
har tillsammans med Nina skapat en ny produkt som gett de äldre på kommunens boende en 
god och klimatsmart dryck vilket gett dem extra guldkant i vardagen.

Det allmänna idépriset ska delas ut till Stefan Ivarsson för genomförandet av idén om 
städning på Djulö badplats med sopaggregat med motivering: Djulöbadet är en populär 
plats för såväl Katrineholmare och besökare i alla åldrar, även för fåglar. Genom Stefans idé 
med att använda sopaggregat kan personalen inom parken på ett effektivt och med bättre 
arbetsmiljö hålla rent och snyggt på stranden vilket ger en ännu bättre och trivsammare 
upplevelse av Djulöbadet.

Beslutet skickas till:

Vinnare av idéprisen

Akten
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§ 2 STN/2021:18  001

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2021

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta Tillsammans som fokusområde för 2021 
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 2021 års fokusområde blir Tillsammans. Inte 
minst de stora utmaningar orsakade av pandemin som hanterats under det senaste året 
har visat på vilken kraft som finns i organisationen och så mycket vi kan åstadkomma 
när vi arbetar tillsammans, såväl inom förvaltningen som med andra verksamheter. 
Föreslaget fokusområde för årets idépris kan uppmuntra till att tänka utanför det egna 
ansvarsområdet och tillsammans med andra bidra till en bättre helhet till vinning för 
kommuninvånarna.

Pristagare kommer att utses i enlighet med Riktlinjer för service- och tekniknämndens 
idépriser.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2021-01-

15

 Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 3 STN/2021:20  042

Service- och tekniknämndens plan med budget 2021 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag 
till verksamhetsplanering och budget för 2021.

Service- och tekniknämndens plan med budget redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 1/2021.

Deltar inte i beslutet

Joha Frondelius (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2021 för 
service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan 
med budget 2021-2023.

Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och 
verksamhetsförändringar, driftbudget för 2021 samt investeringsbudget för perioden 
2021–2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2021-01-19

 Service- och tekniknämndens plan med budget 2021

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M), Joha Frondelius (KD) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin Engvall och ekonom Ulrica 
Rytterström.

Joha Frondelius (KD) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 4 STN/2020:267  009

Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2021 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 
2021 för service- och tekniknämnden som tillägg till redan beslutad sammanträdesdag 
för januari 2021.

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.

Sammanträdesdag för januari har redan beslutats genom ordförandebeslut den 15 
december 2020, detta eftersom beslut om sammanträdesdagar för 2021 inte beslutats 
med anledning av inställda sammanträden.

Månad STN torsdagar klockan 13:15

januari 28  

februari 25 Årsredovisning för 2020

Redovisning av genomförd internkontroll

mars -

april 15

maj 27

juni 24 (förmiddag)

juli -

augusti 26 Underlag för övergripande plan med budget för 2022–2024 

september 30 Delårsrapport för 2021

oktober -

november 18

december 16
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Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2021-01-14

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Berörda

Akten
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§ 5 STN/2021:23  111

Val av nya representanter till arbetsgrupper

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden väljer Stina Skånbeck (C) som ny 

representant till nämndens måltidsstrategiska grupp.
2. Valet av representant till nämndens trafikgrupp bordläggs till nästa 

sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) och Claudia Grathwohl (C) är entledigade av Kommunfullmäktige från 
sina uppdrag som ersättare respektive ledamot i service- och tekniknämnden.

Emma var även representant i service- och tekniknämndens trafikgrupp och Claudia 
representant i nämndens måltidsstrategiska grupp.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2021-01-20

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Torbjörn Eriksson (C), som föreslår att Stina Skånbeck (C) väljs som 
ny representant till den måltidsstrategiska gruppen.

Beslutet skickas till:

Den valda

Sammankallande i den måltidsstrategiska gruppen

Akten
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§ 6 STN/2021:19  009

Remissvar användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget i tjänsteskrivelsen 
från kommunledningsförvaltningen – Användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen, daterad 2020-10-22, men hänskjuter ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut då det är av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat förslag på tjänsteskrivelse - 
Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen, till alla nämnder. 
Remissen ska besvaras senast den 6 februari 2021.

Ärendet handlar om att kommunen behöver ta ställning till hur kommunen ska förhålla 
sig till att den så kallade ”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR 
för att överföra personuppgifter till USA eller amerikanska företag med anledning av en 
dom i EU-domstolen i juli 2020. Kommunledningsförvaltningen har tittat på frågan och 
tagit fram ett förslag till hur kommunen ska förhålla sig i frågan.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2021-01-15

 Förslag till tjänsteskrivelse - Användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen från 
kommunledningsförvaltningen, daterad 2020-10-22

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

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1024769



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-01-28 10 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 7 STN/2021:16  324

Allmänna villkor för periodkort i simhallen 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till allmänna villkor 
för periodkort och klippkort i simhallen som sina egna.

Allmänna villkor för periodkort i simhallen redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 2/2021.

Ärendebeskrivning
I simhallen går det att köpa periodkort och klippkort enligt i kommunfullmäktige 
fastslagen prislista. Förvaltningen föreslår ett införande av allmänna villkor för dessa.

De allmänna villkoren innehåller information om rättigheter och skyldigheter till kunden 
och till kommunen. Några exempel nedan på när de allmänna villkoren kan tillämpas:

Simhallens öppettider kan ändras av olika skäl, då är det viktigt att veta vad som gäller 
och om entréavgiften ska återbetalas.

Om simhallen är stängd längre tid än en vecka kan det bli aktuellt att period- och 
klippkort ska förlängas eller återbetalas för motsvarande period.

Oavsett köp av entré eller periodkort ska besökare följa simhallens säkerhets- och 
trivselregler.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2020-09-13

 Allmänna villkor för periodkort i simhallen, daterad 2021-01-12

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

Beslutet skickas till:

Avdelningschef

Enhetschef sportcentrum

Akten
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§ 8 STN/2020:178  043

Förslag om tillägg-hyror och avgifter i kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om tillägg i Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS nr 4.11) till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.

Sammanfattning av ärendet
Fysisk aktivitet har avgörande effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. 
Fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-
diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk 
ohälsa.

Fysik aktivitet är ibland också helt avgörande vid medicinsk behandling av olika 
sjukdomar då den kan komplettera och till och med ersätta läkemedel.

För att uppnå de hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger kan personer som behöver stöd 
med detta få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär hälso- och sjukvårdspersonal 
kan ge en ordination på någon form av rörelseaktivitet. Aktiviteten är individuellt 
anpassad till de medicinska förutsättningar och egna önskemål som personen själv har.

För att stötta och bidra till en ökad folkhälsa i kommunen erbjuds nu en ny möjlighet 
med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen.

Person/kund måste ha med sig recept från hälso- och sjukvården samt giltig legitimation 
vilket är till grund för ett reducerat pris med 20 % på valfritt personligt periodkort. 
Notering av namn och datum för att säkerställa att recept inte utnyttjas felaktigt kommer 
att göras.

Tillägg i hyror och avgifter

Förslaget innebär ett tillägg i prislistan för hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar:
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad

2021-01-18

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 9 STN/2020:231  385

Införande av nyttoparkeringstillstånd
Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden överlämnar förslag om att införa nyttoparkeringstillstånd 
samt anta föreslagen taxa med en årlig kostnad om 3 500 kr per nyttoparkeringskort till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att möjlighet att beviljas 
nyttoparkeringstillstånd införs i Katrineholm, för att underlätta för de verksamheter och 
näringsidkare som är i behov av smidig tillgång till sina lokaler med bil. Förvaltningen 
bedömer att en årlig kostnad om 3 500 kr /nyttokort är rimlig.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, införande av nyttoparkeringstillstånd

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Britt Ejdwinsson (S), Torbjörn Eriksson (C), Leif Hanberg (S) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun och avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 10

Verksamhetsinformation
-Projekt Backavallen

Projektledare Håkan Stenström ger nämnden information om vad som hänt i projektet 
sedan föregående information. Sedan förra informationen har arenan invigts och Håkan 
Stenström visar att svenska bandyförbundet delar information om arenan (under 
anläggningar) på sin hemsida. Närmast i tidsplanen är att den gamla servicebyggnaden 
ska rivas. Nämnden få ser en illustration över hur hallarna ska bidas ihop med 
servicebyggnad och maskinhallsdel. Även en planritning på servicebyggnaden visas, där 
berörda föreningar och personal fått ta del av ritningarna och lämnat synpunkter. 
Fasadritningar på servicebyggnaden visas också.

Nämnden får information om avtalet som infattar etapp två i projektet med vad- och 
vilket arbete som omfattas. Håkan Stenström visar tidsplan för projektering, rivning, 
byggnation och slutbesiktning.

Övrig information om projektet är att ett ridånät ska monteras i isarenan i början av 
februari. Nämnden får se den APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) som visar hur 
området hägnas in under byggtiden. Energigruppen bestående av representanter från 
SBF, STF och KFAB har gjort en energiutredning för långsiktig energioptimering. 
Energibesparande åtgärder är bland annat att överskottsvärme tas omhand, nya 
värmepumpar och ny LED-belysning över konstgräsplanen. Håkan Stenström visar 
nämnden jämförande statistik över temperatur och energiförbrukning före och efter att 
isarenan togs i bruk, där det syns att förbrukningen gått ned, med en lägre jämnare 
förbrukning, även vid mildare väder.

-Projekt gymnastik- och boulehall
Utvecklingsledare Dennis Carlsson informerar nämnden om projektet med gymnastik- 
och boulehall. Nuläge när det gäller gymnastikhallen är att man träffat 
gymnastikföreningen och Tegelstaden Bygg för dialog och Dennis Carlsson visar 
nämnden en skiss på hur hallen är tänkt att se ut invändigt. Projektet är ännu i ett tidigt 
läge och närmast kommer man att provborra för en klossgrop. Rivningsstart är runt 
vecka åtta och planen är att hallen ska vara klart i början av juli i år. Utmaningar i 
projektet är hur de avstängda delarna under byggtiden påverkar föreningens 
verksamhet, hur eventuell lägerplanering påverkas samt att synka bygget med 
Tegelstaden Byggs övriga projekt.

När det gäller byggnationen av boulehallen är nuläget att en arkitekt ritar på hallen, 
planerade träffar med Tegelstaden Bygg och en dialog med boulealliansen angående 
spelplatser under byggtiden samt förvaringslösningar. Dennis Carlsson visar en skiss 
över hur det är tänkt att se ut för boulen med plats för sex stycken banor. Enligt 
tidsplanen är byggstart i mars och hallen ska vara klar i början av oktober i år.
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Isbanor och granbarkborrar
Avdelningschef Karin Engvall informerar nämnden om de isbanor som spolats upp den 
senaste tiden bland annat på några av skolornas grusplaner. Det är sjövatten som 
pumpats upp i en tankbil och sedan använts till isbanorna. Utmaningen just nu är att 
kunna ge bra belysning på banorna för att användningstiden ska bli längre, eftersom det 
blir mörkt tidigt.

Karin Engvall visar också nämnden att det finns information om granbarkborrar på 
kommunens hemsida, katrineholm.se. Genom att söka på ”skogsvård”
(startsida/boende & miljö/djur och natur/skogsvård) finns mer information om 
skogsavverkningen (Frågor & svar skogsavverkning) samt en prioriteringslista på de 
områden som ska avverkas.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Roger Karlsson (MP), Leif Hanberg (S) samt projektledare Håkan 
Stenström, utvecklingsledare Dennis Carlsson och avdelningschef Karin Engvall.
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§ 11

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 
2020-09-17 – 2021-01-20.
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§ 12

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 2020-09-
17 – 2021-01-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn MADELENE SÖNNERFORS

Datum & Tid 2021-02-01 13:50:13 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _088049c059c270bd3f8261cbda4c6c24bc

Namn JUHA FRONDELIUS

Datum & Tid 2021-02-01 13:54:28 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07888302268381e0fdb84e2d351e072ef0

Namn ANNELI HEDBERG

Datum & Tid 2021-02-01 14:00:36 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _065b6db3302b82dd9b6da984e7974038de

Signatursida 1 av 1
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