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Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 11

Service- och tekniknämndens idépristagare 2019- 
prisutdelning 
Ordförande Anneli Hedberg (S) överlämnar diplom och blommor till årets vinnare av 
service- och tekniknämndens idépris 2019 representerade av parkintendent Michael 
Antonsen samt vinnare av Idépriset inom fokusområde representerade av enhetschef 
Robert Henriksson, kökschef Eva Persson och kökschef Rickard Söderling. 
____________________ 
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§ 12

TEMA-Viltvård 
Dagens tema-viltvård presenteras av enhetschef Pierre Jansson och kommunjägare 
Björn Granqvist. Presentationen inleds med ett filmklipp som visar en del av 
kommunjägarens arbete i form av lokalisering av vildsvin, här vid Djulöområdet.  
Samarbetet mellan Björn Granqvist och kommunen är ganska nytt och för att avgöra 
omfattningen av tjänsten har kortare kontrakt skrivits men förhoppningen är att ett 
längre sammarbete ska inledas. 

Utifrån det nya samarbetet har arbetet förskjutits från skyddsjakt mot viltvård vilket 
innebär att arbetet handlar om att åtgärder sätts in innan det blir ett problem. Björn 
Granqvist beskriver arbetet med fyra av de vanligaste djuren som skapar problem i 
kommunen, grävlingar, kanadagäss, vildsvin och kajor. Just nu är det flest som hör av sig 
angående vildsvin men även rådjur. För att illustrera var kommunjägaren lägger tid på 
arbetet visas en karta där bland annat Djulöområdet är inringat för Kanadagäss och 
Krämbolsområdet med vildsvin. 

Pierre Jansson informerar om de nya principer som är under arbete där intäkterna ska 
öka och kostnaderna minska. Till exempel finns det kommunal mark, i anslutning till 
jaktmarker som skulle kunna arrenderas ut till jakt. Detta skulle även minska tätortsnära 
fredade platser för djuren vilket kan göra att de inte kommer så nära bebyggelse. Det tar 
också mycket tid att ställa ut och bevaka fällor för att fånga störande djur. Detta ser man 
nu över, om det är möjligt att ta ut en avgift efter ett visst antal dagar. Även att begränsa 
tiden för olika typer av aktiva insatser skulle effektivisera arbetet. 

Det finns ett stort stöd från allmänheten i fråga om den bedrivna viltvården och många 
är tacksamma för hjälpen de får. Ett exempel på samverkan är den omhändertagna 
tätortsnära älg som serverades på kommunens äldreboenden. 

Yttrande 
Under temapunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Roger Karlsson 
(MP) samt enhetschef Pierre Jansson och kommunjägare Björn Granqvist. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
____________________ 
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§ 13 STN/2020:11  029 

Yttrande över revidering av personalpolitiska 
programmet 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande 
och vidaresänder det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet har på remiss skickat ut förslag på reviderat personalpolitiskt program 
till samtliga nämnder. Det personalpolitiska programmet (PPP) är ett övergripande 
inriktningsdokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens 
vision Läge för liv & lust och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. 

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.  

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i  
samband med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställts. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-20
• Förslag-Katrineholms personalpolitiska program
• Remiss-revidering av personalpolitiska programmet
• PU § 34 Beslut-personalpolitiska programmet

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 14 STN/2019:90  003 

Yttrande över revidering av reglemente för intern 
kontroll 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande 
och vidaresänder det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på remiss, till alla nämnder skickat revidering av 
reglemente för intern kontroll. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-10
• Remissanvisningar-revidering av reglemente för intern kontroll
• Förslag reglemente för intern kontroll
• Antaget reglemente för intern kontroll

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 15 STN/2019:10  111 

Val av ny representant till trafikgruppen 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden väljer Emma Bäck (L) som ny representant i service- och 
tekniknämndens trafikgrupp. 

Sammanfattning av ärendet 
Mårten Grothérus (L) är entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som 
ersättare i service- och tekniknämnden. 

Mårten var även representant i service- och tekniknämndens trafikgrupp. 

På sammanträdet 2020-01-30 § 5, beslutade service- och tekniknämnden att bordlägga 
ärendet. 

• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-05

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha 
Frondelius (KD) som yrkar att Emma Bäck (L) väljs som ny representant i trafikgruppen. 
____________________  

Beslutet skickas till: 
Den valde 
Sammankallande i trafikgruppen 
Akten 
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§ 16 STN/2020:47  141 

Uppdrag - revidering av riktlinjer för uteserveringar i 
Katrineholms kommun  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service och tekniknämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms
centrum.

2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämnden senast i juni månad
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms centrum antogs den 26 februari 1997 av 
tekniska nämnden och behöver uppdateras.  

Nämndens ordförande har i egenskap av ordförande i funktionsrättsrådet 
uppmärksammat behovet att uppdatera riktlinjerna eftersom gatupratare är en ständigt 
återkommande fråga på funktionsrättsrådet.  Gatupratarna försämrar tillgängligheten 
för många funktionsnedsatta men även för personalen som städar och snöröjer eller 
halkbekämpar centrum. Dessutom följs inte riktlinjerna av alla affärsidkarna. 

Frågor som särskilt bör belysas är tillgänglighet, nyttan för affärsidkare och restauranger 
samt gatubilden. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-02-10
• Riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms centrum
• Villkor för uppställning av reklamtavlor m.m. daterad 1997-01-28
• Gatupratare/skyltning-Polisen daterad 2016-09-13

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Claudia Grathwohl (C). 
____________________  

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 17 STN/2020:61  001 

Ingå samarbete med Flens kommun för produktion av 
lunchlådor  
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Sevice- och tekniknämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Flens kommun

för produktion av lunchlådor. Avtalstiden ska vara två år med möjlighet till ett års
förlängning.

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förhandla fram avtalet och å
nämndens vägnar signera det slutgiltiga avtalet. Utgångspunkten i avtalet ska vara
att service- och tekniknämnden producerar och levererar lunchlådor till Flens
kommun till en kostnad om 40 kr per måltid för år 2020 med uppräkning om 4 % per
år därefter. Avtalet ska vara klart senast 16 mars 2020. Rapportering till nämnden
ska ske om det blir försenat.

Sammanfattning av ärendet 
Service-, och tekniknämnden, genom mat och måltider, har sedan 2017 samarbetat med 
Vingåker och Flens kommun om att producera och leverera färdiglagade lunchlådor till 
brukare inom deras socialförvaltningar. Sedan Vingåkers kommun dragit sig ur 
samarbetet föreslås nu ett nytt avtal mellan Flens kommun och Service-, och 
tekniknämnden.  

Samarbetet innebär att service- och tekniknämnden, via mat och måltider, ska 
producera lunchlådor till Flens kommun. Produktionen sker utifrån samma 
utgångspunkter som nämndens egen produktion och anpassas till de arbetsprocesser 
som används internt. Lunchlådorna levereras till Flens kommun en gång per vecka till 
anvisad plats. 

Priset per måltid föreslås vara 40 kr för år 2020, inklusive transport på angiven plats i 
Flen, med årlig uppräkning om 4 %. 

Närmare detaljer kring samarbetet ska anges i avtalet som föreslås förhandlas fram 
förvaltningarna emellan.  

Avtalstiden föreslås vara två år med möjlighet till ett + ett års förlängning. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-20

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla Wiström. 
____________________  
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Beslutet skickas till: 
Flens kommun 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten  
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§ 18 STN/2020:42  023 

Kompetensförsörjningsplan 2020 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till kompetensförsörjningsplan 
2020 som sin egen. 

Den antagna kompetensförsörjningsplan 2020 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 2/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
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 tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2020, 
med utgångspunkt i tidigare kompetensförsörjningsplan för förvaltningen och anpassad 
till kommunens nya grafiska profil och mall för kompetensförsörjningsplan med en 
tydligare koppling till verksamhetens mål. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-17
• Kompetensförsörjningsplan, service- och tekniknämnden 2020

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Claudia Grathwohl (C) samt förvaltningschef Rickard Bardun och 
avdelningschef Karin Engvall. 
____________________  

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 19 STN/2019:21  009 

Internkontrollredovisning 2019 
Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd 
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen. 

Den godkända internkontrollredovisningen 2019 redovisas som bilaga till protokollet 
med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 3/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna 
kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och senast i samband med att 
årsredovisningen upprättas, samt rapportera resultatet från uppföljningen till 
kommunstyrelsen. 
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet 
enligt rådande internkontrollplan. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-17
• Service- och teknikförvaltningen – Internkontrollrapport 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (s) samt 
controller Kenny Tsoi. 
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 20 STN/2020:41  009 

Internkontrollplan 2020 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag 
till internkontrollplan för år 2020 som sin egen. 

Den antagna internkontrollplanen för 2020 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 4/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommuns reglemente för internkontroll bygger på kommunallagens 
bestämmelser om internkontroll. Reglementet anger att respektive nämnd har det 
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna 
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet.  

Internkontrollplanen för år 2020 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt 
säkerhetsmässiga kontroller. Internkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av 
kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen.  

Sedan 2019 års internkontrollplan har två kontrollområden tagits bort. Tidigare risker 
inom kontrollområdet Ekonomiadministration - ”utanordningar” och ”verifikationer” är inte 
längre aktuella, då man på service- och teknikförvaltningen inte längre hanterar dessa. 
Från och med år 2019 är det hos Ekonomikontoret centralt i kommunen som hanterar 
utanordningar och riskerna bedöms nu inte existera och stryks från planen. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-17
• Internkontrollplan service- och tekniknämnden 2020

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (s), Joha 
Frondelius (KD) samt controller Kenny Tsoi och förvaltningschef Rickard Bardun. 
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 21 STN/2020:43  041 

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2019 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för

service- och tekniknämnden.
2. Service- och tekniknämnden begär att 7 280 tkr av investeringsbudgeten

ombudgeteras till år 2020.
3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Den godkända årsredovisningen för 2019 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 5/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut 
för verksamhetsåret 2019. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott på totalt 
1 661 tkr. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-02-10
• Årsredovisning 2019 med bilagor

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Rickard Bardun, ekonom Ulrica Rytterström, 
avdelningschef Karin Engvall och avdelningschef Camilla Wiström. 
____________________  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 22

Verksamhetsinformation 
Ekonomirapport januari 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar ekonomirapport för januari 2020. 
Presentationen innehöll resultatuppföljning på förvaltningsövergripande- samt 
enhetsnivå. Av den ekonomiska rapporten framkommer det att service- och 
tekniknämndens sammantagna resultat (justerat för hyror och kapitaltjänstkostnader) 
för januari månad var – 1 881 tkr. 

Projekt Backavallen 
Projektledare Håkan Stenström informerar om projekt Backavallen. Enligt tidsplanen ska 
hallen börja byggas i mars och under hösten ska en utredning ge svar på hur 
servicebyggnaden kommer att se ut. Vidare får nämnden en sammanställning av 
kostnader för projektet där kalkylen från början var ca 115 miljoner kronor. I en 
uppdaterad kalkyl ligger nu kostnaden på cirka 113 miljoner kronor.  Tidsplan för den 
närmaste tiden redovisas med beslut om fas ett och två i projektet samt start av 
stenläktarens rivning där första spadtaget togs av ordförande Anneli Hedberg. Nämnden 
får avslutningsvis ta del av ett filmklipp från det första spadtaget av stenläktarens 
rivning. Klippet är en del i den dokumentation som kommer att göras både av rivning 
och även byggandet kring ishallen för framtidens bevarande.    

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik Hermelin 
(M), Emma Bäck (L), Leif Hanberg (S) samt ekonom Ulrica Rytterström, avdelningschef 
Karin Engvall och projektledare Håkan Stenström. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen. 
_________________
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§ 23

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 
2020-01-23 – 2020-02-19. 
____________________  
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§ 24

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 
2020-01-23 – 2020-02-19. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
____________________  
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