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Plats och tid

Solrosen, kl. 13:15 – 15:40

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa
Thorell Russell (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Milos Smitran (M),
Jöran Mathiesen (V)

Beslutande ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Joha Frondelius (KD)
Torbjörn Eriksson (C) för Claudia Grathwohl (C)
Ida Svensson (S) för Jan Lilja (SD)

Ersättare

Birger Johansson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, controller Kenny
Tsoi, infrastrukturchef Johnny Ljung, enhetschef Stefan Hellström (§ 50), städcontroller Pia
Rydberg (§ 50), affärschef (Samhall) Fredrik Fristedt (§ 50), områdeschef (Samhall) Monika
Gustavsson (§ 50), driftansvarig (Rengörare Näslund) Alan Ahmad (§ 50), utbildare (Rengörare
Näslund) Christina Holmefalk (§ 50), projektledare Håkan Stenström (§§ 55-58)
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§ 50

TEMA-lokalvård
Dagens tema-lokalvård presenteras av enhetschef Stefan Hellström med information om
det nya städavtalet. Kommunen har från år 2010 entreprenadstädning med tre tidigare
avtalsperioder. Den fjärde kommande avtalsperioden för åren 2020-2025 är uppdelad
på två områden mellan Samhall AB (område väster) och Rengörare Näslund AB (område
öster). Stefan Hellström informerar om förändringar inför kommande avtalsperiod och
målsättning. Avslutningsvis informerar städcontroller Pia Rydberg om
städcontrolleruppdraget.
Därefter presenterar sig de två entreprenörerna.
Samhall presenteras av affärschef Fredrik Fristedt och områdeschef Monika Gustavsson.
Presentationen innehåller information om vision, bakgrund, medarbetaren, uppdraget i
Katrineholm, kunder, förväntningar och tidigare erfarenheter samt
organisationsöversikt.
Rengörare Näslund presenteras av driftansvarig Alan Ahmad och utbildare Christina
Holmefalk. Presentationer innehåller information om bakgrund, tjänster,
organisationsöversikt, utbildning, egenkontroll och kvalitetssäkring.

Yttrande
Under temapunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt enhetschef Stefan Hellström,
städcontroller Pia Rydberg, affärschef (Samhall) Fredrik Fristedt, områdeschef (Samhall)
Monika Gustavsson, driftansvarig (Rengörare Näslund) Alan Ahmad och utbildare
(Rengörare Näslund) Christina Holmefalk.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och presentationerna.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:102 009

Granskning av dataskyddsarbete
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Service- och tekniknämnden överlämnar till förvaltningschefen att analysera
eventuella åtgärder som bör vidtas som en följd av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud har genomfört granskningar av respektive nämnds
arbete med dataskyddsfrågor i deras egenskap av personuppgiftsansvarig.
Granskningen är sammanställd i en rapport i vilken det framgår ett antal områden där
service- och tekniknämnden föreslås vidta åtgärder för att bättre uppfylla kraven i
dataskyddsförordningen (GDPR).

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-09-16
Datskyddsombudets rapport till service- och tekniknämnden i Katrineholms
kommun.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
controller Kenny Tsoi.
_________________
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
GDPR-samordnare
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:120 349

Revidering av dagvattenpolicy
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16 §
120 och ska nu revideras. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande
dagvatten så finns en ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan
gemensamt i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommuner samt gemensamma VAbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
samhällsbyggnadsförvaltningar.
Service- och teknikförvaltningen har varit delaktiga i detta arbete och har inga
synpunkter på den föreslagna dagvattenpolicyn.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i nästa steg, i respektive kommun med mer
detaljerade bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan
för dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom
och mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov
och vidare till tillsyn enligt miljöbalken. I det arbetet är det viktigt att förvaltningen deltar
och representerar service- och tekniknämndens ansvarsområden.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-09-10
Dagvattenpolicy 2015-03-16, § 120
Förslag -Dagvattenpolicy

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:135 312

Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för
Karineholmsbarn från södra Sköldinge
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
Reservation
Torbjörn Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Viktoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-08-20
Motion från Viktoria Barrsäter, Centerpartiet

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C), Lars-Åke Eriksson (S), Jennie Lundborg (S) samt Infrastrukturchef Johnny
Ljung.
Förslag och yrkande
Torbjörn Eriksson (C) yrkar att motionen bifalls. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
Torbjörn Erikssons (C) bifallssyrkande och förvaltningens förslag till beslut. Hon finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:51 324

Lägesrapport -Uppdrag att söka samarbetspartners till
ishallarna
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att uppdra till service- och tekniknämndens
ordförande att, efter samråd med vice ordförande och andre vice ordförande, besluta
om och teckna samarbetsavtal gällande kommunens isarena och ishall.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har startat upp arbetet med att söka en
samarbetspartner till kommunens isarena och ishall. Återrapportering till service- och
tekniknämnden med beslutsfattande om ett eventuellt samarbete skall göras under
hösten. Förslaget till samarbete och samarbetspartner ska också förankras med den
politiska styrgruppen för projekt Backavallen innan beslut fattas i service- och
tekniknämnden.
Då det i dagsläget inte går att säga när arbetsprocessen för detta är färdig och när en
eventuell samarbetspartner kan presenteras för nämnden, föreslår förvaltningen i syfte
att möjliggöra en skyndsam och flexibel hantering, att service- och tekniknämndens
ordförande, efter samråd med vice ordförande och andre vice ordförande, kan fatta
beslut om och teckna ett eventuellt samarbetsavtal.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-09-10
Uppdrag att söka samarbetspartners till ishallarna

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:198 041

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2020
Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari
till och med augusti 2020, anta den som sin egen och överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Service- och tekniknämndens delårsrapport 2020 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 11/2020.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har för service- och tekniknämnden upprättat en
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2020. Rapporten
innehåller en sammantagen bedömning med verksamhetsberättelse, volymutveckling,
lägesrapport, åtgärdsplan, uppföljning av resultatmål, ekonomiskt utfall för perioden,
investeringsredovisning för perioden, samt uppföljning av indikatorer.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-09-16
Delårsrapport 2020 service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla
Wiström och ekonom Ulrica Rytterström.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 56

Verksamhetsinformation
Projekt Backavallen 2.0
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden information om vad som hänt i projektet
sedan föregående information. Projektet är nu i sitt slutskede och i början av oktober
ska slutbesiktning och samråd genomföras. Därefter är invigning planerad till mitten av
oktober. Nämnden får en kort resumé av de olika momenten i projektet. Spolningen av
isen som kommer att målas vit har påbörjats och linjer ska läggas ut. Genom en bildserie
får nämnden information om bland annat entrén, läkare, kylrum, förrådskorridor,
avbytarbänkar, ismaskinsslussen, akustik med högtalare och ljudabsorbenter.
Håkan Stenström informerar också om arbetet som påbörjas med den tillhörande
servicebyggnaden. Den är beräknad att vara klar ett år efter ishallen.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S), Helena
Gärtner (M), Sven-Åke Johansson (S) samt projektledare Håkan Stenström och
avdelningschef Karin Engvall.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 57

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
2020-08-20 – 2020-09-16.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 58

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
2020-08-20 – 2020-09-16. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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