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Plats och tid

Solrosen, kl. 13:15 – 16:05

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), Åsa
Thorell Russell (S), Milos Smitran (M), Claudia Grathwohl (C), Jöran Mathiesen (V), Jan Lilja (SD)

Beslutande ersättare

Anders Gölevik (C) för Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande
Sven-Åke Johansson (S) för Christer Ekstrand (S)
Birger Johansson (S) för Britt Ejdwinsson (S)

Ersättare

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

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Rickard Bardun, avdelningschef
Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, projektledare Kerstin Thuresson (§ 1-2),
projektledare Håkan Stenström (§ 7-8), dietist Frida Segerberg (§ 7-8), dietist Maria Isaksson (§ 78), kommunjurist Kajsa Aldstedt (§ 7-8)

Utses att justera

Jöran Mathiesen (V)
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§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändringar:
Utgår:
•

Till verksamhetsinformationen utgår punkten friluftsliv som bordläggs till nästa
sammanträde.

Tillkommer:
• Till verksamhetsinformationen läggs punkten nattfastemätning.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

TEMA-MIKA
Projektledare Kerstin Thuresson informerar om MIKA-projektet, mat och integration i
Katrineholm. Kerstin Thuresson har tidigare informerat nämnden om projektet och ger
nu en uppdateraring om hur det har gått än så länge.
MIKA är ett treårigt ESF-projekt i samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och
flera andra förvaltningar samt privata aktörer. Projektet vänder sig till utrikesfödda
personer som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. Projekttiden är
1 februari 2018 till 31 januari 2021. Totalt kommer tre grupper med 15 personer vardera
att ha ingått i projektet.
Projektet är uppbyggt utifrån tre yrkesområden; odling, matproduktion och
matlagning/service och varvas med teori och yrkespraktik. Presentationen innehåller
information om övergripande mål och projektmål, Mika-trappan, resultat för slutförda
grupper samt ett flertal goda exempel på deltagare som kommit i arbete.
Målet med projektet är att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden och på så
sätt bli självförsörjande på sikt. Avdelningschef Camilla Wiström sammanfattar
presentationen med att understryka att en viktig del av projektet är samarbete och att
förhoppningen är att MIKA-metoden implementeras i kommunen och blir en av flera
metoder som används.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sven-Åke Johansson (S),
Anders Gölevik (C) samt projektledare Kerstin Thuresson och avdelningschef Camilla
Wiström.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2020:13 001

Service- och tekniknämndens idépris 2019
Service- och tekniknämndens beslut
1. Det allmänna idépriset på 10 000 kr delas ut till Michael Antonsen, Torbjörn Carlson
och Magnus Rostedt för genomförandet av idén om en utrustningskonstruktion för
sjöbevattning.
1. Idépriset inom fokusområde på 10 000 kr delas ut till Robert Henriksson för
genomförande av idén om ett svinnprojekt, tillsammans med Martin&Servera.

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. 2019 års fokusområde var intern effektivitet. Priset ska
användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande idén
genomfördes.
Flera nomineringar har inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har gått inom samtliga
inkomna nomineringar och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden.
Det allmänna idépriset
1. Förbättring av startpallar i simhall
Nominerade: Stefan Sonevang och Daniel Andersson
2. En vegetarisk lokal korv med svensk lokal råvara
Nominerad: Henrik Lilja
3. Förbättrad arbetsmiljö i simhallskassan
Nominerad: Daniel Andersson
4. Konstruktion av utrustning för sjöbevattning
Nominerade: Michael Antonsen, Torbjörn Carlson och Magnus Rostedt.
Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: intern effektivitet)
1. Svinnprojekt tillsammans med Martin&Servera
Nominerad: Robert Henriksson
2. Hur ska man få bort löv på en konstgräsplan?
Nominerade: Backavallens arbetslag
3. Minskad ekonomiadministration
Nominerade: Dennis Carlson och Johnny Ljung

Ärendets handlingar
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-01-16
Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Claudia
Grathwohl (C), Helena Gärtner (M) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Förslag och yrkanden
Ordföranden föreslår på majoritetens vägnar följande:
Det allmänna idépriset ska delas ut till Michael Antonsen, Torbjörn Carlson och Magnus
Rostedt för genomförandet av idén om en utrustningskonstruktion för sjöbevattning.
Idépriset inom fokusområde ska delas ut till Robert Henriksson för genomförande av
idén om ett svinnprojekt, tillsammans med Martin&Servera.
____________________
Beslutet skickas till:
Vinnare av idéprisen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Service- och tekniknämnden

§4

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-30

6 (14)

STN/2020:13 001

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2020
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta samarbete och att arbeta tillsammans
som fokusområde för 2020 års idépriser.
2. Service- och tekniknämnden beslutar att anta uppdaterade Riktlinjer för service- och
tekniknämndens idépriser.
Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 1/2020.

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 2020 års fokusområde blir samarbete och att
arbeta tillsammans.
Med de utmaningar som kommunen och nämnden står inför krävs att förvaltningens
verksamheter och medarbetare tänker i nya banor och öppnar upp för och initierar olika
former av samverkan, såväl internt som externt, som ett led i att utveckla arbetssätt för
en effektivare verksamhet. Föreslaget fokusområde för årets idépris kan bidra till att
sätta extra fokus på vikten av samverkan och att hitta kloka lösningar tillsammans över
organisatoriska gränser, allt med kommuninvånarnas bästa för ögonen.
Pristagare kommer att utses i enlighet med Riktlinjer för service- och tekniknämndens
idépriser.
Riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser har också setts över, mindre
redaktionella ändringar har gjorts och riktlinjerna är inlagda i den nya grafiska profilen.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-01-16
Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:10 111

Val av ny representant till trafikgruppen
Service- och tekniknämndens beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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.

Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-01-22
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:93 212

Yttrande över förslag till detaljplan för skola på Norr,
del av fastighet Gersnäs 3:8.
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som sitt eget och
översända det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på samråd skickat ut ett förslag till detaljplan för
skola på norr. Service- och teknikförvaltningen har varit delaktiga i delar av
planeringsprocessen. Ett av dessa områden handlar om logistik och transporter,
exempelvis mattransporter till och från området. Ett annat område som förvaltningen
varit delaktiga i är utformning av idrottshall samt till och frångänglighet av
uthyrningsbara lokaler. Genom att tänka smart i planeringsskedet kan kommunens
lokaler kunna utnyttjas i högre grad under kvällar- och helger, under den tid som de inte
nyttjas av ordinarie skolverksamhet. Exempel som kan bidra till detta är placering av
entréer och möjligheter att avgränsa lokalerna under kvällar och helger. Förvaltningen
ser inga bekymmer gällande dessa två områden utifrån planförslaget.
Planförslaget innebär utökade uppdrag vad gäller drift och skötsel av infrastruktur,
grönytor, naturområden och dagvattenåtgärder. Kostnader för detta behöver avsättas
och hanteras i kommande budgetarbete.
I den fortsatta planeringsprocessen är förvaltningen gärna delaktiga både vad gäller
infrastruktur och utformning av grönytor. Detta för att planera så att kommande skötseloch underhållsuppdrag bli så effektiva som möjligt.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-01-16
Förslag till detaljplan för skola på Norr

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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STN/2019:51 324

Beslut om projekt Backavallen Fas 2
Service- och tekniknämnden beslut
1.

Service- och tekniknämnden beslutar att gå vidare till fas 2 gällande projekt
Backavallen när den politiska styrgruppen bedömer att leverantören uppfyller
kraven för fas 1.

2.

Nämnden beslutar att avtal för fas 2 gällande projekt Backavallen ska tecknas när
leverantören uppfyller kraven för fas 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att göra en stor miljö och klimatsatsning under de
kommande åren på Backavallen med bland annat en ny ishall för vintersporter och
evenemang. Projektet leds av projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen i
projektgrupp tillsammans med service- och teknikförvaltningen som är fastighets- och
verksamhetsansvarig.
Projektet är indelat i flera faser
Projektet har upphandlats under 2019 och omfattar fas 1 och fas 2. Avtal för respektive
fas tecknas separat. Villkoren i upphandlingen tillåter att kommunen drar sig ur innan
avtalet för fas 2 tecknas.
Fas 1 innebär att kommunen tillsammans med avtalad entreprenör ska ta fram
systemhandlingar och en gemensam målbudget för projektet avseende ishall, ispist och
kylanläggning. Målbudgeten ska innehålla samtliga kostnader för projektets fas 1 och fas
2. Parterna ska gemensamt skapa förutsättningar för att genomföra projektet inom
given tid, kostnadsram och till önskad kvalitet.
Fas 2 inleds med tecknande av entreprenadkontrakt där förutsättningarna i fas 1 (tid,
kostnadsram och till önskad kvalitet) ska vara uppfyllda. I fas 2 ingår framtagande av
bygghandlingar, produktion och leverans av relationshandlingar.
Under förutsättning att leverantören uppfyller kraven (inom given tid, kostnadsram och
till önskad kvalitet) för fas 1 finns förutsättningar att gå in i fas 2. Detta säkerställs av
projektgrupp och projektets två styrgrupper. Det är den politiska styrgruppen som
föreslås besluta om nämnden ska eller inte ska godkänna fas 1. Den politiska
styrgruppen utsågs av service- och tekniknämnden i juni 2019.
Väljer nämnden att fatta beslut om att teckna avtal för fas 2 signeras avtalet av
nämndens ordförande och avdelningschef i enlighet med kommunens allmänna
nämndreglemente.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-01-17

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förfrågningsunderlag - Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av
kylanläggning
Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av kylanläggning
Avtal Backavallen: Byggnation av hall, pist samt konvertering av kylanläggning
STN §48 Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0
Förteckning deltagare grupper projekt Backavallen

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§8

Verksamhetsinformation
Projekt Backavallen
Projektledare Håkan Stenström informerar om projekt Backavallen. Tidsplanen håller
och under februari kommer avtal för fas två att skrivas om alla villkor uppfylls. Bygglov är
inlämnade och beslut kommer att tas i bygg- och miljönämnden i februari. Sista dagen
med is på Backavallen blir den 8 mars. Nämnden för se systemhandlingar som visar de
tidsplaner som är satta för de olika delarna i projektet samt olika illustrationer som visar
bland annat parkering, hallens utformning med entréer, fönster, dörrar, toaletter och
läktare. Bilder från en liknande hall i Söderhamn visas för att illustrera hur hallen
ungefär kommer att se ut.
Specialkost
Avdelningschef Camilla Wiström börjar med att informera om nya nationella riktlinjer för
specialkost. Dietist Frida Segerberg fortsätter med att informerar om specialkost som
handlar om medicinska behov och anpassade måltider som handlar om avvikelser från
standardkosten och/eller den ordinarie måltidssituationen, där det finns utmaningar
både i form av styrande lagar och budget. Nämnden får information om hur många
portioner och andel specialkost och anpassad kost som lagas varje dag samt antalet
fläskfria- och vegetariska portioner. Frida Segerberg informerar om e-intyg, utmaningar
och framtiden med mer bufféserveringar för att täcka in fler specialkoster, en rätt
dagligen med lågt laktosinnehåll samt dagligen lakto-ovo-vegetariskt alternativ. Det är
nödvändigt med förändring eftersom mycket resurser och tid går åt till specialkoster
istället för till det stora flertalet och det är viktigt att inte servera specialkost i onödan.
Nattfastemätning
Dietist Maria Isaksson informerar om resultat för höstens nattfastemätning där dagens
sista måltid till nästkommande dags första måltid inte ska överskrida elva timmar. Maria
Isaksson informerar om kommunens mål, resultatmål och indikatorer samt höstens
resultat som gav ett medelvärde på straxt över elva timmar, jämfört med vårens resultat
som låg på straxt under elva timmar. För att bättra på resultatet tar Maria Isaksson upp
vikten av samverkan, som under hösten till viss del föll bort samt individuella och
organisatoriska åtgårder. Förfrukost är också viktigt. Avslutningsvis får nämnden se ett
exempel på hur måltiderna under en dag kan vara fördelade för att nattfastan inte ska
bli för lång.
Djulö camping
Kommunjurist Kajsa Aldstedt ger nämnden en sammanfattning av den process kring
Djulö camping som nyligen avslutats. Efter att hyresgästen önskat omförhandla villkoren
och medling skett har hyresnämnden yttrat sig om marknadshyra utifrån en besiktigning
av campingen i december. Utifrån besiktningen och jämförelseobjekt har hyresnämnden
yttrat sig vilket resulterat i en lägre grundhyra än tidigare, vilket båda parter nu har
accepterat.

Yttrande

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Roger Karlsson
(MP), Birger Johansson (S), Lars-Åke Eriksson (S), Åsa Thorell Russell (S), Jan Lilja (SD), Leif
Hanberg (S) samt projektledare Håkan Stenström, avdelningschef Camilla Wiström,
dietist Frida Segerberg, dietist Maria Isaksson, kommunjurist Kajsa Aldstedt och
förvaltningschef Rickard Bardun.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-30

13 (14)

§9

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
2019-12-12 – 2020-01-22.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

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
2019-12-12 – 2020-01-22. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

