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Ersättare

Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Claudia Grathwohl (C),
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Stefan Jansson och dietist Josefin Nyberg.

Utses att justera

Filip Lindahl
Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, 2018-02-21

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

…………………………………
Anneli Hedberg

Justerande

…………………………………
Filip Lindahl

Paragrafer

§1 - §10

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Service- och tekniknämnden

Sammanträdes
datum

2018-02-15

Datum för
anslags
uppsättande

2018-02-22

Förvaringsplats
av protokollet

Service- och teknikförvaltningen Katrineholm

Paragrafer

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1

§1 - §10

2018-03-20

2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-15

2

§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändringar:
Informationspunkten ” Samhällsbyggnadsförvaltningen-ny organisation” redovisas
som första punkt på sammanträdet innan TEMA men finns under
”informationspunkter” i protokollet.
Utgår:
• Begäran om extra medel för ökade livsmedelskostnader 2018
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

TEMA
-Kommunikationsplan
Informatör Josefin Lundin informerar om service- och teknikförvaltningens nya
kommunikationsplan. Presentationen innehåller information om
kommunikationsplanens syfte, budskap och målsättning samt exempel på vad intern-,
extern- och kriskommunikation är.
-Ärende- och beredningsprocessen
Verksamhetscontroller Pierre Jansson informerar om service- och
teknikförvaltningens interna styrdokument ”ärende- och beredningsprocess”. I
presentationen redogörs för bakgrund och uppdrag samt illustrerade powerpointbilder
som visar ärende- samt beredningsprocessen.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Sten Holmgren (C), Leif Hanberg (S), Anneli
Hedberg (S) samt informatör Josefin Lundin och verksamhetscontroller Pierre
Jansson.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Service- och tekniknämndens idépris 2017 (STN/2018:27)
Service- och tekniknämndens beslut
1.

Det allmänna idépriset på 10 000 kr delas ut till Berkan Köylü, förste kock på
Sandbäcksskolan, för sitt förslag till en utbildning i bra mat för barn med diabetes
riktad mot kockar.

2. Idépriset inom fokusområde på 10 000 kr delas ut till arbetslaget på Backavallen,
Enhet Sportcentrum, för sitt förslag till minskad stress vid spolning av
Fastighetsbyrån Arenas is.
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. 2017 års fokusområde var arbetsmiljö och hälsa.
I enlighet med riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser skulle
nomineringarna vara inskickade senast den 15 december. Flera nomineringar har
inkommit.
Förvaltningens ledningsgrupp har därefter gått inom samtliga inkomna nomineringar
och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden.
Det allmänna idépriset
•

Berkan Köylü, förste kock på Sandbäcksskolan, nomineras för sitt förslag till
en utbildning i bra mat för barn med diabetes riktad mot kockar

Idén i korthet
Berkan förde fram att det fanns behov av utbildning angående mat och diabetes. Detta
för att det går två barn med diabetes på Sandbäcksskolan och att arbetslaget ville lära
sig mer om sjukdomen för att kunna möta barnens behov på bästa sätt. Önskemål
fanns även att gå igenom hur akuta situationer hanteras samt vilken kost och vilka
produkter som passar barnen med diabetes.
Resultat
All kökspersonal i kommunen bjöds in till en föreläsning på Jakobsdal. Ett 20-tal
kockar deltog inklusive Berkan och arbetslaget på Sandbäcksskolans kök. De fick lära
sig om vad diabetes är, hur höga och låga blodsocker ter sig och vad man gör åt dem,
näringslära och kostråd, kolhydraträkning, diabetes i skolan samt hur man som kock
kan hjälpa till.
Då vi har barn med diabetes som äter i våra kommunala restauranger så är det viktigt
att kökspersonalen har kunskap om vilken mat som är bäst för dessa barn. Berkans

Ordförandens sign

Justerandes sign
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idé om en diabetesutbildning har lett till en högre kvalité, säkrare matleverans och
tryggare medarbetare.
•

Annelie Andersson, Enhet Park, nomineras för sitt förslag till förbättrade
arbetsförhållanden vid tömning av latriner på våra badplatser

Idén i korthet
Förut kröp man på alla fyra bakom toaletten vid tömning och drog fram latrintunnan
med risk för att få latrinen över sig eller det skvimpar ut.
Annelies idé var att istället lyfta av sittbänken inne på toaletten och placerar locket på
tunnan och därefter lyfta tunnan rakt upp. Annelie hade även idén att ställa
latrintunnan i en plastlåda som är lätt att städa ur när någon besökare har missat
tunnan.
Resultat
Bättre arbetsställning samt att risken att få latrinen över sig är minimal. Även
städningen underlättas. Sammantaget gör idén att det blir en trevligare arbetsmiljö för
den anställde samt en fräschare toalett för besökaren.
Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde)
1. Arbetslaget på Backavallen, Enhet Sportcentrum, nomineras för sitt förslag
till minskad stress vi spolning av Fastighetsbyrån Arenas is.
Idén i korthet
Att införa längre spoltider mellan träningar och matcher på Backavallen var en idé
som kom upp i 2017 års verksamhetsplanering efter diskussioner i arbetsgruppen på
Backavallen. De korta spoltiderna mellan ispassen medförde en hög stressbelastning
på vaktmästarna men även en sämre iskvalité för de aktiva.
Resultat
Inledningsvis var de längre spoltiderna ifrågasatta av kunder men har därefter visat
förståelse för personalens arbetssituation. Vaktmästarna upplever ett mindre
stresspåslag, en bättre arbetsmiljö och har på köpet fått bättre förutsättningar att
leverera ett bra resultat när de genomför isvården.
2. Kökschef Eva Persson nomineras för sitt förslag till att sätta hälsan i fokus
för samtliga som arbetar i hennes kök oavsett anställningsform.
Idén i korthet
Eva Persson har under 2017, i sin verksamhetsplanering, jobbat med friskvård och
den egna hälsan. Hennes idé var att alla skulle vara med på hälsosatsningen för att
bygga gemenskap samt att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de
praktikanter som finns i verksamheten.
Resultat
Eva har fått med samtliga medarbetare vid alla hälsoaktiviter. För att göra det möjligt
har Eva planerat in aktiviteter både då skolorna haft ledigt men även efter arbetstid.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ett exempel på genomförd hälsoaktivitet är att verksamheten har genomfört en
sträcka på Sörmlandsleden, en dag där man även jobbade med verksamhetsplanering.
Evas arbetsmodell är en föregångare och gott exempel för andra enheter.
Ärendets handlingar
•

Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C),
Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson.
Förslag och yrkanden
Ordföranden yrkar på majoritetens vägnar följande:
Det allmänna idépriset ska delas ut till Berkan Köylü, förste kock på
Sandbäcksskolan.
Idépriset inom fokusområde ska delas ut till arbetslaget på Backavallen, Enhet
Sportcentrum.
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förlag och
finner att nämnden bifaller detta.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2018
(STN/2018:27)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämndes beslutar att anta samarbete mellan enheter som
fokusområde för 2018 års idépriser.
Sammanfattning av ärendet
I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att fokusområde för
kommande år ska beslutas vid årets första nämndsammanträde.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2018 års fokusområde blir samarbete
mellan enheter. Under 2018 kommer service- och teknikförvaltningen att flytta till
nya lokaler. Flytten ska bidra till att service- och teknikförvaltningen når målbilden:
En effektiv, ansvarsfull och innovativ tjänste- och serviceleverantör.
Flytten innebär att förvaltningens olika verksamheter och medarbetare nu kommer att
samlas under ett tak. Detta är positivt men innebär också utmaningar. Genom att lyfta
fram samarbete mellan enheter som 2018 års fokusområde är bedömningen att
idépriset kan bidra positivt i flytten.
Pristagare kommer att utses i enlighet med de riktlinjer som beslutades i riktlinjerna.
Ärendets handlingar
•

Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017
(STN/2018:24)
Service- och tekniknämndens beslut
•

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för
service- och tekniknämnden.

•

Service- och tekniknämnden begär att 24 693 tkr av investeringsbudgeten
ombudgeteras till år 2018.

•

Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med
bokslut för verksamhetsåret 2017. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott
på totalt 1002 tkr.
Ärendets handlingar
•

Årsredovisning service- och tekniknämnden 2017 inklusive bilagor.

Service- och tekniknämndens överläggning
Under Service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C),
Anneli Hedberg (S), Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson,
avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica
Rytterström och verksamhetscontroller Pierre Jansson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Internkontrollredovisning 2017, service- och
tekniknämnden (STN/2018:25)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.
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, rapportera resultatet från uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna
kontrollarbetet enligt rådande interkontrollplan.
Ärendets handlingar
•

Service- och teknikförvaltningen – Interkontrollrapport 2017

Service- och tekniknämndens överläggning
Under Service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
verksamhetscontroller Pierre Jansson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§7

Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad
(STN/2017:123)
Service och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till Grönplan för
Katrineholms stad och föreslår att nästa steg är att ta fram en Grönplan även för
landsbygden.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Sten Holmgren (C) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd Grönplan för Katrineholms stad.
Grönplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad och ska
fungera som ett vägledande, långsiktigt planeringsdokument för gröna miljöer.
Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt förtroendevalda i Katrineholms
kommun med stöd av konsulter.
I de delar den nya Grönplanen påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift
och underhåll behöver utrymmet för driftskostnaderna justeras.
Nämnden noterar att barn- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i framtagandet av
Grönplanen.
Ärendets handlingar
•

Grönplan för Katrineholms stad

Service- och tekniknämndens överläggning
Under Service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Claudia Grathwohl (C),
Sten Holmgren (C), Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S) samt planarkitekt
Therese Lindgren.
Särskilt yttrande
Sten Holmgren (C) framför till service och tekniknämnden att han önskar få foga ett
särskilt yttrande till protokollet, vilket nämnden medger.
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§8

Informationspunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen-ny organisation
Stefan Jansson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig
själv och sin bakgrund samt informerar om organisationsförändringen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen, som gäller från första januari 2018. Utifrån en
Powerpointbild visar Stefan Jansson organisationsstrukturen och presenterar kortfattat
de olika enheterna, där organisationsförändringarna gett att vissa delar brutits loss till
egna enheter och vissa stödfunktioner har lyfts upp i organisationen.
Nattfastemätning
Josefin Nyberg, dietist informerar om nattfastemätning hösten 2017. Presentationen
innehåller information om bakgrund, vad nattfasta är, fysiologiska förändringar under
ålderdomen samt vad som händer i kroppen under nattfastan. Blanketten som används
för att mäta nattfasta visas samt kommunens mål med mätningen och resultat
presenteras i relativa och absoluta tal. Vidare redovisas antal deltagare,
undernäringsbedömning samt åtgärder.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S),
Fredrik Hermelin (M), Agneta Emanuelsson (L), Roger Karlsson (MP), Maj-Britt
Staaf (S), Leif Hanberg (S), Johan Hartman (M), Clas Liljeblad (M), Claudia
Grathwohl (C) samt förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Stefan
Jansson och dietist Josefin Nyberg.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Anmälan om delegationsbeslut Sevice- och
tekniknämnden 2018-02-15 (STN/2017:124)
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
2017-12-07 – 2018-02-06. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens
ledamöter.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-02-15
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
2017-12-08 – 2018-02-08. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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BILAGA A

Centerpartiets synpunkter på Grönplan för Katrineholms stad
Centerpartiet delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som
ekologiska transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för
människor.
Vi uppskattar målet att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet ska
vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska kompenseras med
andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna.
Vi har dock några konkreta synpunkter på planen:
I beskrivningarna av Djulö, bland annat på sidan 10 i planen, saknas Djulös betydelse som gångstråk
(Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.
Centerpartiet anser att formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt
anpassade kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor.” (sidan 12) är
svag. Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.
När det gäller ekosystemtjänster saknar Centerpartiet en skrivning om ett plastgräsförbud i
gaturummet, då plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.
”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad menas
med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra upplevs
ensamheten som en tillgång.
Vi anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen. (Sid 36)
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