PROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-02-25 Duveholmsgymnasiets matsal, klockan 13:15 – 16:25

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), Torbjörn Eriksson (C), Jöran Mathiesen (V)

Beslutande ersättare

Sven-Åke Johansson (S)

Ersättare

Fredrik Hermelin (M)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, utvecklingsledare Dennis Carlsson, controller Kenny Tsoi §§ 13-18,
trädgårdsmästare Nina Kettunen § 13, enhetschef Stefan Ivarsson § 13, projektledare Håkan
Stenström § 14 (digitalt), projektledare Peter Nisbeth §§ 14-22, projektledare Kerstin
Thuresson §§ 14-22, dietist Frida Segerberg §§ 14-22

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Sekreterare: Madelene Sönnerfors
Utsedd justerare: Torbjörn Eriksson (C)

Justeringens plats
och tid

Digitalt 2021-03-02

Paragrafer

§13- §22

Datum för anslags uppsättande 2021-03-03

Datum för anslags nedtagande 2021-03-26

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Service- och tekniknämndens idépristagare 2020prisutdelning
Ordförande Anneli Hedberg (S) överlämnar diplom och blommor till vinnarna av serviceoch tekniknämndens idépris 2020. Vinnare av idépriset inom fokusområde är
trädgårdsmästare Nina Kettunen och vinnare av det allmänna idépriset är enhetschef
Stefan Ivarsson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:47 141

Rapportering av uppdrag- Riktlinjer för gatupratare
och varuvisningar samt uteserveringar
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut förslagen till
riktlinjer för gatupratare och varuvisningar samt uteserveringar på
remiss till berörda nämnder, organisationer och näringsidkare.
2. Resultatet av uppdraget ska återrapporteras till service- och
tekniknämnden senast i juni månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Service – och tekniknämnden beslutade 2020-02-27 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för
uteserveringar i Katrineholms centrum med återrapportering senast i juni månad 2021.
Nämndens ordförande har i egenskap av ordförande i funktionsrättsrådet
uppmärksammat behovet att uppdatera riktlinjerna eftersom tillgängligheten i
gaturummet är en ständigt återkommande fråga på funktionsrättsrådet. Uteserveringar
men även gatupratare kan försämra tillgängligheten för många funktionsnedsatta men
även för personal som städar, snöröjer eller halkbekämpar centrum. Dessutom har det
uppmärksammats att riktlinjerna inte följs av alla affärsidkarna. Riktlinjer för
uteserveringar i Katrineholms centrum antogs den 26 februari 1997 av tekniska
nämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till nya riktlinjer för gatupratare
och varuvisningar samt förslag till nya riktlinjer för uteserveringar. För att inhämta
synpunkter från berörda nämnder, företagare och intresseorganisationer föreslår
förvaltningen att riktlinjerna ska sändas ut på remiss.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad
2021-02-08
Förslag-Riktlinjer för gatupratare och varuvisningar
Förslag-Riktlinjer för uteserveringar
Protokollsutdrag från service- och tekniknämnden daterat 2020-02-27
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms centrum
Villkor för uppställning av reklamtavlor m.m. daterad 1997-01-28
Gatupratare/skyltning-Polisen daterad 216-09-13

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli
Hedberg (S), Leif Hanberg (S), Joha Frondelius (KD) samt projektledare
Håkan Stenström.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2021:23 111

Val av ny representant till trafikgruppen
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att valet av representant till nämndens trafikgrupp
bordläggs till ett kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) är entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ersättare i
service- och tekniknämnden. Emma var även representant i service- och
tekniknämndens trafikgrupp.
På sammanträdet 2021-01-28 § 5, beslutade service- och tekniknämnden att bordlägga
ärendet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad
2021-02-12

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:41 009

Internkontrollredovisning 2020
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.
Den godkända internkontrollredovisningen 2020 redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 3/2021.

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 tekniknämnden daterad 2021-02-15
Internkontrollrapport 2020 (Service- och tekniknämnden)
Internkontrollrapport 2020 – Bilaga

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M) samt controller Kenny Tsoi och förvaltningschef
Rickard Bardun.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2021:34 009

Internkontrollplan 2021
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag
till internkontrollplan för år 2021 som sin egen.
Den antagna internkontrollplanen för 2021 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 4/2021.

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 2021 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt
säkerhetsmässiga kontroller. Internkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av
kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen.
Sedan 2020 års internkontrollplan har sex kontrollområden tagits bort och dessa är
arbetsmiljö, skyddsronder, föreningsbidrag, kontanthantering, registerkontroll och
dataskyddsförordningen (GDPR). En ny riskvärdering och bedömning har gjorts av
föregående års internkontrollplan som tyder på att riskerna för de borttagna
kontrollområdena har minskat och är inte längre aktuella i 2021 års internkontrollplan,
men dessa kontrollområdena ligger fortsatt under bevakning.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och tekniknämnden daterad 2021-02-12
Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2021

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
controller Kenny Tsoi.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2021:35 041

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2020
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna upprättat förslag
till årsredovisning för service- och tekniknämnden och överlämnar
årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.
2. Service- och tekniknämnden begär även att 150 tkr av
investeringsbudgeten ska ombudgeteras till år 2021.
Den godkända årsredovisningen för 2020 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 5/2021.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut
för verksamhetsåret 2020. Service- och tekniknämnden redovisar ett underskott på
totalt -4 200 tkr och anledningen till det negativa resultatet är den pågående pandemin
som haft kraftig påverkan på såväl externa som interna intäkter.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2021-0218
Service- och tekniknämndens årsredovisning 2020

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M), Britt Ejdwinsson (S) samt förvaltningschef Rickard
Bardun, avdelningschef Camilla Wiström och utvecklingsledare Dennis Carlsson.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 19

Verksamhetsinformation
Projektrapport
Utvecklingsledare Dennis Carlsson informerar nämnden om aktuella projekt:
Sargbyte i Ishallen
Sargen ska bytas ut i ishallen och just nu tittar man på kravspecifikationen som ska vara
klar vecka nio. Under vecka 13 ska isen tas bort och målet är att allt ska vara klart vecka
22 för att ha färdig is vecka 24. Det kommer många förfrågningar om uthyrning av
hallen, bland annat från olika parasporter och därför är det också viktigt att göra
anläggningen tillgänglig för fler.
Ställplatser vid Djulö
Tanken är att iordningställa fyra platser med el för husbilar. Just nu inväntar man
bygglov från samhällsbyggnadsförvaltningen och preliminär byggstart är 1 april med
målet att projektet är klart den 1 maj.
Discgolfbana
Projektet med den nya discgolfbanan har påbörjats, avverkning pågår och material som
korgar, konstgräs samt informationstavlor ska levereras under kommande veckor.
Banan kommer i ett första skede att bli portabel för att man ska kunna justera banan.
Banan görs i samarbete med Discgolfföreningen som kommer att ha ett skötselavtal
men där kommunen äger mark och inventarier. Projektet är också ett miljösamarbete
med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ombyggnad Gymnastikhall
Efter borrningar för klossgrop har man behövt tänka om tillsammans med förening och
entreprenör, eftersom det inte gick att placera gropen som tänkt. Ny provborrning ska
göras och planen är att projektet ska vara klart den 1 juli.
Byggnation Boulehall
Ritningar för hallen är under framtagande och just nu görs undersökning av
leverantörer, markundersökningar och dialog hålls med entreprenör och Boulealliansen.
Planen är att projektet ska vara klart den 1 oktober.
Servicebyggnad-etapp 2
Manskapsbodar är uppställda och rivning av den gamla byggnaden ska påbörjas snart.
Planen är att servicebyggnaden ska vara klar 1 oktober. När det gäller den nya isarenan
är intresset stort, både för förfrågningar gällande uthyrning men även från andra som
ska bygga hallar. Ridånätet är nu på plats i arenan.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Slutrapport-MIKA och MIKA YB
Peter Nisbeth som är projektledare för MIKA och Kerstin Thuresson som är
projektledare för MIKA YB informerar nämnden om MIKA-projektet och den slutrapport
om projektet som tagits fram. Som komplement till MIKA har MIKA YB
(yrkesförberedande) startats och MIKA projektet har förlängts till slutet av juni men kan
komma att förlängas året ut. Av de 45 personer som har gått genom MIKA projektet har
20 personer gått till egen försörjning.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik Hermelin (M), Milos
Smitran (M), Leif Hanberg (S), Joha Frondelius (KD), Helena Gärtner (M) samt
utvecklingsledare Dennis Carlsson, förvaltningschef Rickard Bardun, projektledare Peter
Nisbeth och projektledare Kerstin Thuresson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

TEMA-måltidskvalitet
Dagens TEMA-måltidskvalitet, presenteras av dietist Frida Segerberg. Uppföljningen av
måltider i äldreomsorg, förskola & skola är baserad på socialstyrelsens öppna
jämförelser av äldreomsorg, bildningsförvaltningens elevenkät och region Sörmlands
enkätundersökning Liv och hälsa ung.
Vid uppföljning inom äldreomsorg har frågor kring måltider varit om maten smakar
mycket bra eller ganska bra och om måltiden alltid eller oftast är en trevlig stund på
dagen. Resultatet visar att nöjdheten har minskat vilket förklaras med att färre boenden
än vanligt svarat och att de med tidigare god nöjdhet inte har svarat.
När det gäller uppföljningen av måltider i förskola och skola har frågorna för
bildningsförvaltningens elevenkät varit om maten smakar gott, om nöjdheten med
skolmaten samt om det är trivsamt i matsalen. När det gäller regionens enkät har
frågorna varit kring andel elever som äter skollunch fyra till fem dagar per vecka samt
andel elever som äter frukt och grönsaker minst en gång om dagen.
Bildningsförvaltnings elevenkät hade en ny indelning av svaren vilket gjort att det
tydligare går att se till exempel att nöjdheten med skolmåltiden sjunker tidigare än vad
man förut sett. För att arbeta vidare kommer ett samarbete med bildningsförvaltningen
att inledas, ”ett nytt recept för skolmåltiderna.”, projektet GenPep samt ett
jämförelsenätverk. De utmaningar som framkommit är elevers engagemang kring
hållbar utveckling och intresset att testa nya maträtter och engagemang för sin
skolmåltid.
Frida Segerberg informerar även om måltidens koppling till läroplanen och nysatsningen
på måltidsråd, istället för matråd.
Avdelningschef Camilla Wiström avslutar med att informera om jämförelseuppdrag kring
måltider som är ett samarbete mellan kommunerna Katrineholm, Sala, Köping och
Munkedal. Bland annat jämförs nyckeltal från Kolada samt nöjdhet kopplat till
kostnader. Elever kommer att intervjuas och ett gemensamt frågeformulär kring nöjdhet
kommer att användas. Resultatet ska sedan analyseras gemensamt. Även en gemensam
mall för jämförelse har tagits fram.

Yttrande
Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Britt Ejdwinsson (S) samt dietist Frida
Segerberg och avdelningschef Camilla Wiström.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

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
2021-01-21 – 2021-02-17.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

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
2021-01-21 – 2021-02-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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