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Plats och tid

Solrosen, kl. 13:15 – 15:50

Beslutande

Anneli Hedberg (S) 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

Fredrik Norén (M) för Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande
Mårten Grothérus (L) för Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande
Anders Gölevik (C) för Jan Lilja (SD)

Ersättare

Sven-Åke Johansson (S), Lars-Åke Eriksson (S), Roger Karlsson (MP)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin
Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, utvecklingsledare Dennis Carlson (§§ 60-63), enhetschef
Britt Fredriksson (§§ 60-63), fastighetschef KFAB Tobias Lundqvist (§§ 60-63), förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen Stefan Jansson (§§ 55-59)

Utses att justera

Claudia Grathwohl (C)

Justeringens
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Service- och teknikförvaltningen 2019-09-01
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§ 55

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändringar:
Tillkommande
Till verksamhetsinformationen läggs två informationspunkter till, ekonomisk rapport och
nattfastemätning.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:60 401

Remissvar lokala ordningsföreskrifter
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V). Mårten
Grothérus (L) reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).
Remissen från kommunledningsförvaltningen har skickats till Polismyndigheten Region
Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och tekniknämnden daterad 2019-08-11
Anvisning till remiss om lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
Kartbilagor (1-5) till lokala ordningsföreskrifter

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Mårten
Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V).
Förslag och yrkanden
Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V) yrkar på avslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Mårten Grothérus (L) och
Jöran Mathiesens (V) yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:28 730

Idrottspolitiska programmet 2020-2023
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Idrottspolitiska programmet 2020-2023 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 6/2019.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 20162019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.
Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan.
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden.
Programmet beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid
och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur
kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och
handlingar.
Service- och tekniknämnden beslutade 2019-04-11 att skicka förslaget till Idrottspolitiskt
program 2020-2023 på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och
Sörmlandsidrotten. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-13
Idrottspolitiskt program 2020-2023
Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

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

Ordförandens sign
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STN/2019:30 730

Måltidspolitiska programmet 2020-2023
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Måltidspolitiska programmet 2020-2023 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 7/2019.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument med syfte
att vägleda hur kommunen ska skapa ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i
verksamheterna i Katrineholms kommun och ska beaktas vid beslut och handling.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-21
Måltidspolitiskt program 2020-2023
Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:61 042

Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den
investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande handlingsplan för
jämställdhet och jämförelser för 2020 som finns i upprättat förslag till Underlag för
övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022.
2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för 2020.
3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta
beredningsprocessen.
Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 8/2019.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2020-2022 enligt gällande direktiv och anvisningar.
Fackliga förhandlingar har att ägt rum.
Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller ett antal förändringar
jämfört med 2019 års hyreslista.
En generell prishöjning föreslås. Ingen generell prishöjning har skett för lokala
föreningar sedan juni 2012, däremot har externa taxor justerats under den perioden för
att kunna bibehålla en lägre taxa för lokala föreningar. Omvärldsbevakning genomförd
för att se att priserna ligger i linje i förhållande till en kommun av motsvarande storlek.
Simhallen:
Engångsinträde i simhall för familj utgår, men 6-månderskort och årskort kvarstår. Priset
för simskola höjs då Katrineholm enligt omvärldsbevakning erbjuder fler
utbildningstillfällen/kurs. I Katrineholm finns ingen tidsbegränsning på entrébiljetten,
vilket förekommer i andra simhallar.
Djulö Idrottsplats:
Ny rad i prislistan.
Hyror exkl moms:
Ny rad i prislistan, vinterförvaring av båt.
Hörsal/Aula
Uppdatering av priser för ljud och ljus då lokalerna försetts med ny teknik och nya
rutiner.

Ordförandens sign
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Övrigt
Ny rad i prislistan, vaktmästartjänst med maskin
Ny rad i prislistan, lotteritillstånd

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-11
Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022
Investeringsspecifikationer för 2020
Hyror och avgifter 2020

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anders
Gölevik (C), Leif Hanberg (S), Claudia Grathwohl (C), Milos Smitran (M), Roger Karlsson
(MP) samt avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica
Rytterström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokoll
Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-29

8 (11)

§ 60

Verksamhetsinformation
Ekonomirapport
Ekonom Ulrica Rytterström redovisar enheternas prognoser. När det gäller nuläget har
bland annat IT-kostnaderna minskat på grund av aktivt besparingsarbete och enheten
mat och måltider har haft en bra sommar, stängda avdelningar har inneburit att
personalkostnaderna har kunnat hållas nere. Det finns fortfarande mer att arbeta med
och till nästa nämnd kommer delårsrapporten att redovisas.
Projekt Backavallen 2.0
Utvecklingsledare Dennis Carlson informerar om projekt Backavallen där man just nu är
i ett förstudieläge och arbetet handlar mycket om att titta på vad man kan göra redan nu
för att få en mindre pressad tidsplan senare. Anbudstiden går mot sitt slut i september
och arbetet ska sedan vara igång i vår. Projektgruppen har möten varje vecka och
återrapporterar till den politiska styrgruppen. I början av september kommer ett
informationsmöte att hållas för de som är berörda av projektet och är på Backavallen.
Under hösten kommer rör för fjärrvärme och elledningar att gävas upp och läggas om.
En viktig fråga är hur tillgången till Backavallen under projektet kommer att vara, det
kommer att behövs avstängningar under de olika etapperna och då är säkerhet och
arbetsmiljö viktiga aspekter samtidigt som verksamheten ska flyta på så bra som möjligt.
Invigning av Värmbols IP
Dennis Carlson fortsätter att informera om Invigning av Värmbols IP. Projektet med
Värmbols IP och konstgräsplan har fungerat bra, det blev lite större kostnader för
marken än beräknat och det har gått åt mycket massor för att fylla upp marken. Planen
är nu besiktad, godkänd och certifierad för seriematcher till och med division ett. I
samband med kommunens invigning i helgen arrangerar Värmbol en fotbollsfest.
Nattfasta
Avdelningschef Camilla Wiström ger nämnden information om vårens nattfastemätning
som visar på det bästa resultatet som kommunen uppmätt. Nattfastan ska överstiga elva
timmar för att räknas som ofrivillig. Det fina resultatet förklaras med ett förändrat
arbetssätt där chefer och dietister sammarbetar och kontinuerligt följer upp resultaten
ned till verksamhetsnivå.

Yttrande
Under verksamhetsinformationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia Grathwohl (C),
Leif Hanberg (S) samt ekonom Ulrica Rytterström, utvecklingsledare Dennis Carlson och
avdelningschef Camilla Wiström.
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§ 61

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
2019-06-13 – 2019-08-21. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens
ledamöter.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

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
2019-06-13 – 2019-08-21. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Ordförandens sign
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§ 63

TEMA-Simhallen
Dagens tema simhall presenteras av Tobias Lundqvist som är fastighetschef på KFAB.
Nämnden får genom bilder följa bakgrund, arbete och resultat av renoveringen i
simhallen. I mitten av maj 2018 lossnade klinkerplattor i den 40-åriga bassängen och i
slutet av månaden var bassängen tömd och då konstaterades att två till tre kvadrat
plattor lossnat. Rivningstiden blev lång och genom upphandling arbetade ett företag
med betong och plattsättning och övriga arbeten gjorde lokala företag. Arbetet fortsatte
med torkning och blästring och därefter återmonteradses djupdelen och simbanorna,
hopptornet renoverades, bassängen fick ny skvalpränna och belysningstuber. Vidare
skulle nytt klinkers med halkklass väljas, ny värmebänk i mosaik byggas samt andra
förbättringsarbeten som gjordes under tiden. I början av juni fylldes bassängen på med
vatten och i mitten av augusti var det invigning.
Enhetschef Britt Fredriksson fortsätter med att berätta om nuläget i simhallen.
Renoveringen har varit jobbig för personal och besökare men samarbete med KFAB och
entreprenör har fungerat bra. Personalen har under tiden behövt flyttats runt vilket gjort
att några slutat, gått till andra verksamheter eller i pension. Detta har resulterat i behov
av nyrekrytering där det nu finns möjlighet att utveckla utbudet. Sedan nyöppningen har
80 årskort sålts, vilket är mer än tidigare. Besöksantalet ser bra ut och skolans
simundervisning och simklubbens träning har kommit igång.
Efter nämndens sammanträde avslutas temat med en guidad rundvandring i simhallen.

Yttrande
Under TEMA-punkten yttrar sig Roger Karlsson (MP), Anneli Hedberg (S) samt
fastighetschef KFAB Tobias Lundqvist och enhetschef Britt Fredriksson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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BILAGA A

2019-08-29
Ärende: STN: 2019:60
Reservation Liberalerna angående
remissvar lokala
ordningsföreskrifter.
Liberalerna Katrineholm motsätter sig ändringarna av § 12 i ordningsstadgarna för
Katrineholms tätort och yrkar på att hela tredje stycket stryks.
Trots att tiggeri funnits i vår gatumiljö i många år är det först nu, när det handlar om
andra EU-medborgare, som det tydligen har blivit ett problem. Ett problem så stort
att Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholm vill lägga redan knappa
resurser på att jaga tiggarna. Vi håller helt med om att det är ovärdigt ett land som
Sverige att ha utsatta människor som lever på gatan och försörjer sig genom att
tigga.
Att förbjuda människor att be om hjälp sopar bara problemen under mattan. Ett
tiggeriförbud skulle göra redan utsatta personer ännu mer utsatta. Problematiken
skulle med stor sannolikhet flyttas från din och min näthinna i de centrala delarna av
tätorten, men istället hitta till andra delar av kommunen, till betydligt mörkare
marknader eller till andra länder.
Det händer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel.
Detta är olagligt och ska såklart bekämpas. Men att förfölja den utsatte är fel väg att
gå. Istället bör EU ställa höga krav på sina medlemsländer att ta större ansvar för
sina fattigaste medborgare och jobba aktivt med att bekämpa fattigdom och
utanförskap.
Vi måste också göra det lättare för människor med låg utbildning att få ett första
jobb, därför vill vi se insatser inom politiken som gör att färre behöver tigga och att
fler ska få hopp om framtiden.
Fattigdom bekämpas inte genom att förbjuda människor att be om hjälp.
För Liberalerna:
Mårten Grothérus
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