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Plats och tid

Solrosen, kl. 08:15 – 12:10

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e
vice ordförande, Åsa Thorell Russell (S), Milos Smitran (M), Jöran Mathiesen (V)

Beslutande ersättare

Ida Svensson (S) för Leif Hanberg (S)
Birger Johansson (S) för Christer Ekstrand (S)
Jennie Lundborg (S) för Britt Ejdwinsson (S)
Torbjörn Eriksson (C) för Claudia Grathwohl (C)

Ersättare

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, infrastrukturchef
Johnny Ljung, enhetschef Britt Fredriksson, föreningskonsulent Elin Seger Nikolai §§ 25-33 markoch
exploateringschef Mats Lundevaller §§ 34-40, utvecklingsledare Dennis Carlsson §§ 34-40

Utses att justera

Jöran Mathiesen (V)
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§ 25

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändringar:

Tillkommande:
Till verksamhetsinformation tillkommer två informationspunkter:
Stipendieutdelning
Nytt ESF-projekt med koppling till MIKA
Joha Frondelius (KD) har till service och tekniknämndens sammanträde lämnat in frågor
till ordförande Anneli Hedberg (S). Frågorna lägg till i slutet på dagordningen under
sammanträdespunkten:
Svar på frågor om den ekonomiska situationen för klubbar och köp av Värmbols IP
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 903237

PROTOKOLL

Service- och tekniknämnden
§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-18

3 (20)

STN/2020:141 025

Yttrande över motion om att återkommunalisera
städningen
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jöran Mathiesen (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren
2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala
städningen. Sedan dess har kommunen genomfört fyra avtalsperioder. Vänsterpartiet
anser att kommunen ska ta tillbaka städningen i egen regi som då skulle ge många
fördelar. Såsom sammanhållen syn på städningen inom hela kommunens verksamhet,
goda arbetsförhållanden med heltid som norm och hög kvalitet. Det skulle bli bättre
kontroll över organisation, ekonomi och arbetsmiljö.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-06-04
KF § 202 Motion om att återkommunalisera städningen
Motion om att återkommunalisera städningen

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) samt avdelningschef Camilla Wiström.
Förslag och yrkande
Jöran Mathiesen (V) yrkar på bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
förvaltningens förslag och Jöran Mathiesens (V) yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:25 383

Yttrande över motion om informationskampanj
gällande cykeltrafik
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses vara
besvarad när det gäller den första delen av yrkandet och att avslå den andra delen i
yrkandet om att inrätta en Cyklisternas dag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Torbjörn Eriksson (C).

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C)har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om
cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.”
”Att en cyklisternas dag inrättas.”
Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen och
service- och tekniknämnden för besvarande.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-03-18
Motion från Anders Gölevik (C)

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C), Joha Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.
Förslag och yrkande
Torbjörn Eriksson (C) yrkar på bifall till hela motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
förvaltningens förslag och Torbjörn Erikssons (C) yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:60 050

Remissvar angående revidering av Inriktning för inköp
i Katrineholms kommun
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 revidering av Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun till alla nämnder. Eventuella synpunkter på förslag till Inriktning för
inköp i Katrineholms kommun ska lämnas senast den 11 maj 2020.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-04-22
Remissansvisning – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:87 048

Förslag om revidering av bestämmelser för kommunala
bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde
Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden godkänner service- och teknikförvaltningens förslag till
revidering av riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde att gälla från den 1 juli 2020.
Den godkända riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom serviceoch tekniknämndens ansvarsområde redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 6/2020.

Sammanfattning av ärendet
Service – och tekniknämnden beslutade 2019-12-19 att ge service- och
teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade bestämmelser för
kommunala bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Uppdraget skulle
återrapporteras till nämnden senast i maj månad 2020.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-05-06
Förslag till revidering av riktlinjer Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar
inom service- och tekniknämndens ansvarsområde
Beslutade riktlinjer STN 2018-05-25 § 24 riktlinjer Bestämmelser för kommunala
bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde
STN 2019-12-19 § 88 Uppdrag-revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till
föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD) samt föreningskonsulent Elin Seger Nikolai.
____________________
Beslutet skickas till:
Föreningsservice
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:117 324

Förslag om revidering av säkerhet- och trivselregler i
simhallen
Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden godkänner service- och teknikförvaltningens förslag till
revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen att gälla från den 1 augusti 2020.
De godkända säkerhets- och trivselregler i simhallen redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 7/2020.

Sammanfattning av ärendet
Tillägg till nuvarande säkerhets- och trivselregler i simhallen:
Skärmförbud – detta innebär förbud mot användande av mobil, surfplatta eller dator i
vår simhall.
Förtydligande:
Vårt mål är att uppnå en tryggare och säkrare badmiljö samt skapa en trevligare och
roligare badupplevele där alla besökare är mer närvarande. Föreningsledare och tränare
har ett särskilt tillstånd att använda skärmar under träning i utbildnings och
utvecklingssyfte.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-05-07
Förslag till säkerhets- och trivselregler i simhallen
Säkerhets- och trivselregler i simhallen beslutade 2018-05-24 § 24

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), ), Jöran Mathiesen (V) samt enhetschef Britt Fredriksson.
____________________
Beslutet skickas till:
Sportcentrum
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:125 043

Förslag om tillägg och ändring av hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar till kommunstyrelsen för vidare hantering det
reviderade förslaget till Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS
4:11) att gälla från och med 1 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
För uthyrning av den nya ishallen, med start i oktober 2020, är förslag på taxereglering
enligt nedan. Krämbolsstugan är nytt uthyrningsobjekt, förslag på taxereglering enligt
nedan.
Se föreslagna förändringar av nuvarande taxor och avgifter nedan. Svart genomstruken
text -priset utgår, röd text -texten omformulerad, blå text nya objekt.

Hyror och avgifter 2020
BackavallenIshallar

Lokala föreningar

Avgifter (kr/tim)
Lilla ishallen (rink)
Stora ishallen
Arrangemang och cuper: offert
vid förfrågan
Bandyplan
Uterink

Ungdom
träning
65
65

Ungdom
tävling/arr
135
135

Senior
träning
440
440

Senior
tävling/arr
770
770

Förbund
o läger
835
1000

Övriga
1400
2000

65
65

135
135

440
300

770
440

835
480

1400
770

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 §
64)
Avgifter
Krämbolsstugan

Dygn
1000

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-05-06
4-11 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Service- och tekniknämndens överläggning
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
enhetschef Britt Fredriksson.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:99 262

Upphävande av beslut om tillfälligt stopp att boka
lokaler och anläggningar
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden upphäver beslutet om tillfälligt stopp att boka lokaler och
anläggningar fattat av service- och tekniknämndens ordförande på service- och
tekniknämndens vägnar 2020-04-09, STN Del/2020 § 5.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd om allas
ansvar för att förhindra smitta av covid-19 mm. Från och med den 13 juni gäller inte
längre avrådan från icke nödvändiga resor. Det innebär att personer utan symtom kan
börja resa i Sverige från detta datum. För att inte spridningen av covid-19 ska öka och för
att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt, krävs att en rad åtgärder genomförs
skyndsamt. Det gäller främst åtgärder för att bibehålla eller förbättra fysisk distansering,
information och kommunikation samt förstärkt kontroll av efterlevnaden av gällande
regler och rekommendationer.
För att efterleva detta kan som exempel nämnas de ytterligare informationsinsatser om
smittspridning och fysisk distansering som kommer att anslås/skyltas på allmänna
platser i kommunen där många människor samlas, samt stödinsatser till föreningar och
arrangörer som bokar kommunens lokaler och anläggningar så att de kan genomföra
folkhälsomyndighetens föreslagna riskbedömningar.
Med anledning av detta föreslås service- och tekniknämnden att upphäva beslutet om
tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar, 2020-04-09, STN Del/2020 § 5.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-06-04
Beslut om tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar, STN Del/2020 § 5

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
enhetschef Britt Fredriksson.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Lokalbokningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:51 324

Uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till
ishallarna
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i
uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till kommunens två ishallar, den
nuvarande och den nya.
2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämnden under hösten 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska styrgruppen för projekt Backavallen (presidiet) föreslår nämnden att ge
förvaltningen ett uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till kommunens två
ishallar på Backavallen, den nuvarande och den nya.
Den nuvarande ishallen på Backavallen lyder idag till namnet Fastighetsbyrån arena.
Namnet på ishallen har reglerats enligt ett samarbetsavtal gällande skyltning och
namngivande, det avtalet har löpt ut.
Under hösten 2020 kommer den nya ishallen på Backavallen i Katrineholm att tas i drift.
Den politiska styrgruppen för projekt Backavallen föreslår därför att skyltning och
namngivning av de två ishallarna, den nuvarande och den nya, ska hanteras i samlat
grepp. Sportcentrum och Backavallen är ett av kommunens största besöksmål vilket
innebär att de två ishallarnas namn ger kommunen och dess samarbetspartners
möjligheter att profilera sig. En arbetsprocess för detta behöver tas fram och
samarbetspartners och sponsorer eftersökas. Samarbetena ska gå i linje med
kommunens och det idrottspolitiska programmets värdegrund och målsättningar.
Uppdraget ska återrapporteras till nämnden under hösten 2020.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-06-08

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Milos Smitran (M), samt avdelningschef Karin Engvall.
____________________
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 34

Månadsrapport
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för maj 2020. Av den
ekonomiska rapporten framkommer det att service- och tekniknämndens sammantagna
resultat för maj månad var -5 970 tkr (exkl. kapitaltjänstkostnader). Det prognostiserade
resultatet för helåret 2020 är -5 165 tkr och utgår från att nuvarande läge råder t o m
juni.
Presentationen innehöll också information om hur coronapandemin än så länge
påverkat ekonomin samt en redovisning av ett antal åtgärder förvaltningen gjort för att
minska den ekonomiska effekterna.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 35

Nämndens plan med budget-muntlig information och
sommarläsning
Förvaltningschef Rickard Bardun, ger nämnden en kort information om arbetsmaterialet
för nämndens plan med budget som skickats till nämndens ledamöter och ersättare för
sommarläsning.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Rickard
Bardun.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 36

Verksamhetsinformation
Planeringsdirektivet – särskilda uppdrag
Förvaltningschef Rickard Bardun informerar om de särskilda uppdrag i
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som berör service- och tekniknämnden. I
uppdragen ingår plan för arbete med jämförelser och goda exempel, effektivisera
lokalanvändningen, åtgärder för att minska omfattningen av interndebiteringar, utreda
mark- och fastighetsförhållanden vid Värmbols idrottsplats, utreda möjlig utveckling för
gymnastik och boule, effektivisera kostverksamheten samt strategi för förvaltning av
kommunens skog.
Skogsavverkning och granbarkborrar
Mark- och exploateringschef Mats Lundevaller informerar nämnden om den
skogsavverkning som genomförs för att stoppa spridningen av granbarkborrar.
Granbarkborren svärmar vanligtvis en gång per år men har de senaste åren på grund av
väderförhållanden svärmat tre gånger per år och därmed ökat i antal. För att minska
spridningen har skogsområden avverkats men för tillfället tar inte industrin emot virke.
Därför används metoden ”sök och plock” där angripna träd plockas ut för att minska
svärmningen.
Projekt Backavallen 2.0
Utvecklingsledare Dennis Carlsson ger nämnden information om vad som hänt i
projektet sedan föregående information. Genom en bildserie får nämnden följa arbetet
från första spadtaget i slutet av februari, sanering av ammoniak, först gjutningen,
montering av väggar och takläggning. Projektet håller tidsplanen och nu påbörjas
arbetet med tillhörande servicebyggnad som är beräknad att vara klar ett år efter
ishallen. Projektgruppen önskar nämnden trevlig sommar och bjuder in nämnden till ett
studiebesök i samband med nämndens sammanträde i augusti.
GDPR-granskning
Förvaltningschef Rickard Bardun informerar om den GDPR-granskning som
dataskyddsombudet genomför. Syftet är ”att ge personuppgiftsansvariga,
kommunstyrelsen och nämnder, en bild av hur arbetet har fortlöpt, vilka
utvecklingsområden som finns samt ge en aktuell lägesbild.” Resultatet av granskningen
kommer att redovisas på nämndens sammanträde i september
Coronainformation
Förvaltningschef Rickard Bardun informerar om att det är en vecka sen förvaltningen
gick ifrån ett tre månader långt stabsläge. Det är ingen större sjukfrånvaro och
verksamheten rullar till stor del på som vanligt. Vissa verksamheter har varit mer
påverkade vilket det finns mer information om i månadsrapporten. Det finns en
beredskap för att aktivera krisstaben under sommaren.
Nytt städavtal
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Avdelningschef Camilla Wiström informerar om det nya städavtalet. Nämnden får
information om bakgrund, de förändringar som gjorts inför nuvarande
upphandlingsarbete, hur volymutveckling ser ut, utfallet av upphandlingen samt en
prisjämförelse. Det nya städavtalet är uppdelat på två områden och där vinnarna av
upphandlingen är Rengörare Näslund (område öster) och Samhall (område Väster).
Ny rutin för specialkost
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om ny rutin för specialkost där alla
ansökningar görs via e-tjänst. De nya rutinerna gäller från höstterminen. Nämnden får ta
del av en informationsfilm som har gått ut till alla vårdnadshavare.
Pågående anläggningsarbeten
Infrastrukturchef Johnny Ljung informerar om två samverkansprojekt. Dels
parkeringshuset där samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med KFAB samt arbetet
med Scaniarondellen där samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med trafikverket.
Avdelningschef Karin Engvall och infrastrukturchef Johnny Ljung informerar om
genomfartsprojektet som har genomförts etappvis och som nu är inne på etapp tre. I
denna etapp har man tagit lärdom av tidigare etapper och arbetet har fördelats på annat
sätt än tidigare, vilket varit framgångsrikt.
Stipendieutdelning
Ordförande Anneli Hedberg (S) informerar om att de stipendier som skulle ha delats ut
på nationaldagen istället kommer att dels ut under tisdag nästa vecka vid en mindre
ceremoni.
Emil Kernen tilldelas idrottstipendiet, Larsa Andersson får ungdomsledarstipendiet och
domarstipendiet går till Edvin Bäck
Nytt ESF-projekt med koppling till MIKA
Avdelningschef Camilla Wiström informerar om att ett nytt projekt med koppling till
MIKA projektet har beviljats medel från 1 juli i två och ett halvt år. Projektet tar vid där
MIKA slutar och går under namnet MIKA YB (yrkesförberedande).

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jennie Lundborg (S), Joha
Frondelius (KD), Helena Gärtner (M), förvaltningschef Rickard Bardun, mark- och
exploateringschef Mats Lundevaller, utvecklingsledare Dennis Carlsson, avdelningschef
Camilla Wiström, infrastrukturchef Johnny Ljung samt avdelningschef Karin Engvall.
_________________
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§ 37

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
2020-02-20 – 2020-06-10.
____________________
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§ 38

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
2020-02-20 – 2020-06-10. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
____________________
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§ 39

Svar på frågor om den ekonomiska situationen för
klubbar och köp av Värmbols IP
Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD) har till service och tekniknämndens sammanträde lämnat in frågor
till ordförande Anneli Hedberg (S). Frågorna redovisas som bilaga A till protokollet.
1. Hur kommer majoriteten hantera detta akuta ekonomiska läge för KSK o DFK
Värmbol?
2. Hur långt har majoriteten kommit med angående att köpa Värmbols IP, likt det som
sker i Flen avseende Malmköpings IF?

Svar från ordförande Anneli Hedberg (S)
1. Majoriteten har beslutat om möjligheten till betalningsanstånd för föreningar som
gäller från den 23 mars till den 31 juli. Det finns många föreningar som lider
ekonomiskt och som har fått ställa om sin verksamhet. Utifrån
likabehandlingsprincipen har vi inte för avsikt att bevilja hyresfritt för någon
förening. Vare sig service- och tekniknämnden eller kommunstyrelsen har fått någon
sådan förfrågan.
2. Majoriteten har i kommunstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv där ett uppdrag
getts till service- och tekniknämnden att utreda frågan med redovisning på
nämndens sammanträde i augusti.

Ärendet handlingar
Frågor från Joha Frondelius (KD) till service och tekniknämndens ordförande Anneli
Hedberg (S).

Yttrande
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) samt enhetschef Britt
Fredriksson.
_________________
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§ 40

Sommarhälsning
Ordförande Anneli Hedberg (S) önskar nämndens ledamöter och ersättare samt
förvaltningens tjänstemän en trevlig midsommar och sommar. Hon riktar också ett
speciellt tack till förvaltningen för arbetet under våren som bedrivits på ett bra sätt och
varit ett viktigt stöd till andra förvaltningar.
_________________
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§ 39 BILAGA A

Service o tekniknämnd 18/6 2020
Till ordf. Anneli Hedberg (S)
FRÅGA

Huvudrubrik KK 17/6 2020

Klubbar nekas sänkt hyra – två seniorlag läggs ned
KSK och DFK Värmbol har redan förlorat 100 000 kronor. Den siffran kan dubbleras. Men
Katrineholms kommun vägrar hjälpa föreningarna med sänkta planhyror. Nu lägger båda klubbarna
ned varsitt seniorlag.
Så här inleds artikeln:
– Den första skrivelsen jag skickade till kommunen fick jag inte svar på utan bara
ett besked via tidningen att man inte kan ge bort skattepengar, säger KSK ordföranden
Andreas Cervin.
Situationen blev inte enklare. Då skickade han och DFK Värmbol en ny förfrågan i
mitten av maj.
– Om vi inte kan få hyresfritt så hade vi i alla fall hoppats på en hyressänkning. Det
ligger också i linje med Svenska fotbollförbundet som uppmanar kommunerna att
inte ta ut planhyra. För kommunen rör det sig om lite pengar, men det skulle ge ett
stort signalvärde att visa att den bryr sig om föreningarna och förstår deras svåra
situation, säger Andreas Cervin. Svaret blev nej igen.
Båda föreningarna har drabbats hårt av vårens coronapandemi som har strypt
inkomsterna. Bingoverksamheten, sponsorintäkter, arrangemang och cuper
stoppades. När Katrineholms-Veckan ställdes in innebär det ytterligare ett kännbart
ekonomiskt avbräck.
– Det handlar om ungefär 50 000 kronor per klubb, säger Andreas Cervin.
Om även Katrineholm cup tvingas ställa in senare i sommar förlorar KSK och DFK
ytterligare 50 000 kronor var.
– Vi har ingen anställd personal, ingen arvoderad styrelse eller spelare. Men våra
ledare lägger ned över 1 000 frivilliga timmar var månad och bidrar till väldigt
mycket samhällsnytta. Då är det tråkigt att kommunen inte ens kan tänka sig att
sänka hyrorna under den tuffa period vi befinner oss i, säger Andreas Cervin, som
ändå tycker att planhyran på 65 kronor i timmen för ungdomslag är bra.
Men när seniorlagen ska träna kostar det 430 kronor i timmen. Hyran för att spela
en seniormatch på Backavallen är drygt 2 000 kronor.
– Det är höga hyror som stör. De är en anledning till att vi inte tränar på helplan om
vi kan undvika det, för att på så sätt dela kostnaden med en annan förening, säger Elisabeth Skoog i
DFK Värmbol.

-

Hur kommer majoriteten hantera detta akuta ekonomiska läge för KSK o DFK
Värmbol?
Hur långt har majoriteten kommit med angående att köpa Värmbols IP, likt det som
sker i Flen avseende Malmköpings IF?
Mvh Joha Frondelius KD
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