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Plats och tid

Solrosen, kl. 13:15 – 15:55

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e
vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa Thorell Russell (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson
(S), Milos Smitran (M), Claudia Grathwohl (C), Jöran Mathiesen (V)

Beslutande ersättare

Anders Gölevik (C) för Jan Lilja (SD)

Ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Ida Svensson (S), Jennie Lundborg (S), Lars-Åke Eriksson (S), Fredrik
Hermelin (M), Mårten Grothérus (L)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, arbetsledare Roger
Staaf (§§ 82-94) , Thomas Rivander från enheten skog och natur (§§ 82-86), enhetschef Robert
Henriksson (§§ 82-86), enhetschef Linnea Ekman (§§ 82-86), dietist Maria Isaksson (§§ 82-83),
projektledare Håkan Stenström (§§ 87-94), förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Jansson
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§ 82

Vinnarna av idéprisen 2018 återrapporterar
Vinnarna av nämndens idépris 2018 återrapporterar till nämnden hur de använt
prispengarna. Först ut är arbetsledare Roger Staaf från Backavallens arbetslag, enhet
Sportcentrum. Roger Staaf berättar om en studieresa med arbetslaget till
Himmelstalundshallen i Norrköping där de besåg anläggningen och hämtade inspiration.
Vidare besökte de Klinga golfbana för lunch och gokart och avslutade dagen med
teambuilding på Virå bruk.
Vinnare av idépriset inom fokusområde representerade av Thomas Rivander, enhet skog
och natur och Robert Henriksson, enhet mat och måltider visar först bilder på några av
de möbler som enheternas samarbete resulterat i. Snickeriet har till exempel gjort olika
typer av måttbeställda serveringsdiskar och buffébord på förskolor och hutschar på
Kupolens restaurang.
Vinstpengarna har använts till en trerätters lunch på restaurangskolan där de också fick
berättat för sig om skolans verksamhet. Kommande aktivet är en bufféfrukost på
Igelkottens restaurang där dietist Maria Isaksson kommer att informera om god
kosthållning och Thomas Rivander från enheten skog och natur om sin verksamhet.

Yttrande
Under punken yttrar sig Joha Frondelius (KD), Claudia Grathwohl (C), Anneli Hedberg (S)
samt arbetsledare Roger Staaf, Thomas Rivander från enheten skog och natur och
enhetschef Robert Henriksson.
___________________
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Justerandes sign
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§ 83

TEMA-mat & måltider
Tema mat och måltider presenteras av enhetschef Linnea Ekman, enhetschef Robert
Henriksson och dietist Maria Isaksson.
Presentationen inleds med information om antalet lagade portioner mat per dag, antal
tillagnings- och mottagningskök samt antal medarbetare. Linnea Ekman visar en
organisationsskiss över avdelningen uppdelat på de två avdelningscheferna.
Vidare informerar Robert Henriksson om begreppet klimatsmart ekomat som vilar på
fyra ben med svenska råvaror, att arbeta hållbart, välja lokalt samt att laga gediget från
grunden.
Några av framgångsfaktorerna för avdelningen är aktiviteter för gästerna som till
exempel utematlagning, afternoon tea, pubkvällar eller nobelfest. Ett annat exempel är
måltidspedagogik på förskolorna där barnen får vara delaktiga i matlagningen. Även
investeringar i måltidsmiljön med utbyte av stolar och möbler i skolorna är en del av
framgången.
Avdelningen har de senaste åren fått mycket uppskattning och utmärkelser från bland
annat Ekomatscentrum, Silvergrytan, Svensk fågel och omnämnande i White guide.
Linnea Ekman nämner också en ny kokbok, Tänk om, där tre recept från verksamheten
finns med. I tävlingen Arla guldko har enheten kommit på höga placeringar flera gånger.
Allt detta gör att enheten blir en attraktiv arbetsgivare med många aktiviter och
möjlighet till kreativitet och att kunna påverka.
De utmaningar som finns gäller ökade livsmedelspriser, kompetensförsörjning,
specialkoster och matsvinn.
Dietist Maria Isaksson informerar nämnden om dietisternas arbete som är fördelat dels
till vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningarna i Flen och Vingåker.
Dietistens roll innebär arbete med individärenden, utbildningar, medverkan och
samverkan. Mycket av arbetet är riktat mot service och teknikförvaltningen med
specialkost, matsedelsplanering, måltidspedagogik, ”Sveriges bästa matlåda”, ”lätt att
göra bra val” samt samarbeten med köken.
Vidare diskuterar Maria Isaksson kring vad maten ger oss, som energi, vitaminer och
mineraler, mättnad och lugn, rutiner och en paus i tillvaron. Maten har också en viktig
social funktion och det är ofta runt måltider vi samlas. Många äldre som inte mår riktigt
bra kan hamna i en nedåtgående spiral med början i dålig aptit som kan resultera i att
någon slutar äta. Här är proaktivt arbete viktigt för att bryta spiralen tidigt. Maria
Isaksson visar undernäringens konsekvenser och informerar om proteinbehov och
nutritionsbehandling.
Avslutningsvis informerar Maria Isaksson om specialkost i förskola och skola, hur många
portioner mat som lagas dagligen samt hur stor andel av dessa som är specialkost eller
anpassad måltid och hur dessa är fördelade.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Yttrande
Under punken yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anders Gölevik (C), Joha Frondelius (KD),
Sven-Åke Johansson (S), Claudia Grathwohl (C) samt enhetschef Linnea Ekman,
enhetschef Robert Henriksson, dietist Maria Isaksson, Thomas Rivander från enheten
skog och natur och avdelningschef Camilla Wiström.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Service- och tekniknämnden

§ 84

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-19

5 (15)

STN/2019:82 451

Yttrande över handlingsplan mot nedskräpning
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och vidaresänder
det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett av målen i såväl kommunplanen som i den kommunala avfallsplanen 2018-2022 är
att nedskräpningen ska minska. Som en första åtgärd i arbetet har
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot
nedskräpning för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan mot
nedskräpning som är skickat på remiss till samtliga nämnder, de kommunala bolagen,
KFV Marknadsföring, Citysamverkan i Katrineholm och de fyra största privata
hyresvärdarna.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-11-22
Remiss av handlingsplan mot nedskräpning
Förslag till handlingsplan mot nedskräpning

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Milos
Smitran (M), Jöran Mathiesen (V), Joha Frondelius (KD), Anders Gölevik (C) samt
avdelningschef Karin Engvall.
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:83 152

Yttrande över risk- och sårbarhetsanalys
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens bedömning och
att översända det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Under året har alla kommunala förvaltningar och bolag arbetat med risk och
sårbarhetsanalys (RSA). Verksamheterna har under processen arbetat fram egna riskoch sårbarhetsanalyser och rapporten är en övergripande sammanställning av det
underlag som inkommit.
I risk- och sårbarhetsanalysen finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i
kommunens egna verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området.
Dessa åtgärder föreslås omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens
styrdokument för krisberedskap. Förvaltningen önskar ett tydliggörande om hur arbetet
ska prioriteras, planeras och organiseras för att kunna gå vidare. Det behöver också
kopplas till det egna RSA-arbetet vilket kommer att kräva en del resurser.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-11-22
Remiss av risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms Kommun 2019

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia
Grathwohl (C) samt avdelningschef Karin Engvall.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:81 009

Yttrande över revidering av handlingsplan CEMR
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens bedömning och
att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss skickat ut reviderat förslag på det
övergripande inriktningsdokumentet handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR i och med
att den nuvarande handlingsplanens giltighetstid går ut i december 2019.
Remissen från kommunledningsförvaltningen har skickats till samtliga nämnder.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-11-15
Remiss av revidering av handlingsplan CEMR
Förslag till handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
enhetschef Linnea Ekman.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:85 043

Måltidsavgifter inom service- och tekniknämndens
verksamhet
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till Prislista externa
måltider.
Prislista externa måltider redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen serviceoch tekniknämndens handling nr 11/2019.

Sammanfattning av ärendet
Måltidspriser för externa gäster har tidigare år fattats på förvaltningsnivå och setts som
verkställighet. Inför 2020 gör förvaltningen en ny bedömning där man anser att
nämnden bör fatta beslut om frukost- och lunchpriserna för gäster och lunchpriser för
pensionärer samt priser för avhämtad matlåda.
De föreslagna måltidspriserna motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen
i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-11-22
Prislista måltider 2019
Förslag prislista externa måltider

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
avdelningschef Camilla Wiström.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:87 048

Uppdrag-revidering av bestämmelser för kommunala
bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde (STN/2019:87)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service – och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på reviderade bestämmelser för kommunala bidrag till
föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.
2. Uppdraget ska återrapporteras till service- och tekniknämnden senast i maj månad
2020.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens
ansvarsområde reviderades senast 2018-05-24. Bestämmelserna bygger på innehållet i
det Idrottspolitiska programmet. Det Idrottspolitiska programmet bygger i sin tur på
aktuell Kommunplan.
Det Idrottspolitiska programmet har nyligen reviderats i och med den nya
mandatperioden och den nya Kommunplanens antagande, varför nu också en revidering
av nämndens bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar är aktuell.
Nuvarande modell för fördelning av föreningsbidrag har tillämpats i tre år. Önskvärt är
också att bidragsbestämmelserna uppdateras och förbättras efter de erfarenheter som
förvaltningen fått under de år som nuvarande bidragsmodell tillämpats.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-11-29

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif
Hanberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall.
___________________
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:59 042

Nämndens plan med budget 2020
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och
tekniknämndens plan med budget 2020.
Nämndens plan med budget 2020 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 12/2019.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2020 för
service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan
med budget 2020-2022 – Offensivt & försiktigt
Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och
verksamhetsförändringar, driftbudget för 2020 samt investeringsbudget för perioden
2020-2022.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-12-17
Nämndens plan med budget 2020

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Helena Gärtner (M), Fredrik Hermelin (M), samt förvaltningschef Rickard
Bardun, ekonom Ulrica Rytterström, avdelningschef Karin Engvall och avdelningschef
Camilla Wiström.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:55 041

Månadsrapport
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för november 2019. Av den
ekonomiska rapporten framkommer det att service- och tekniknämndens sammantagna
resultat för november månad var - 787 tkr och det prognostiserade resultatet för helåret
2019 är 1 700 tkr. Presentationen innehöll också resultatuppföljning av prognosen samt
investeringsuppföljning på förvaltningsövergripande- samt enhetsnivå.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt ekonom Ulrica Rytterström.
Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till
handlingarna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 91

Verksamhetsinformation
-Projekt Backavallen 2.0
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden en uppdatering om projekt Backavallen
2.0. Arbetet är i ”fas ett” med många projektmöten med entreprenörer, konsulter och
styrgrupper. Det som hänt sedan sist är ett genomfört studiebesök till Söderhamn, som
har en liknande anläggning. Studiebesöket var nyttigt och gav många bra tips och råd.
Håkan Stenström visar ett förslag till tidsplan som Tegelstaden tagit fram som är indelad
i olika faser fram till sommaren med plan för rivning, markarbeten och grundarbeten.
-Djulö Camping
Avdelningschef Karin Engvall informerar om nuläget vad gäller Djulö Camping, där
hyresgästen har sagt upp hyresavtalet. I torsdags hade hyresnämnden en syn och
besiktning för att kunna uttala sig gällande marknadsmässig hyra. Besked och
återkoppling från hyresnämnden kommer under veckan och sedan har förvaltningen
fram till den 27 december att yttra sig i ärendet till hyresnämnden.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Milos Smitran (M), Anneli Hedberg (S), Claudia Grathwohl (C),
Leif Hanberg (S) samt projektledare Håkan Stenström och avdelningschef Karin Engvall.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 92

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
2019-10-31 – 2019-12-11.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 93

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
2019-10-31 – 2019-12-11. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 94

God jul
Ordförande Anneli Hedberg (S) tackar för ett bra sammarbete under året och önskar alla
ledamöter, ersättare och tjänstepersoner god jul och gott nytt år.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

