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KTS-salen, Vita huset, Katrineholm, klockan 08.30 – 11:40
Öppet för allmänheten §§ 44-54

Beslutande

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

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) för Åsa Thorell Russell (S)
Roger Karlsson (MP) för Claudia Grathwohl (C)
Johnny Flemström (SD) för Jan Lilja (SD) (§§ 44-45)
Mårten Grothérus (L) för Jan Lilja (SD) (§§ 46-54)

Ersättare

Jennie Lundborg (S), Mårten Grothérus (L) (§§ 44-45)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef
Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström (§§ 44-52), kommunikatör Josefin Lundin (§§
44-48), enhetschef Stefan Ivarsson (§§ 44, 53-54), bygg- o miljöchef Eva Frykman (§ 44),
enhetschef Pierre Jansson (§ 44), enhetschef Britt Fredriksson (§ 44-48), projektledare
Håkan Stenström (§ 44-48) projekt och utvecklingsledare Dennis Carlson (§ 44-48),
projektledare Magnus Rostedt (§ 44-48), medarbetare park; Rosmarie Koivisto, Malin
Gustavsson och Annelie Andersson (§§ 53 - 54)

Utses att justera

Joha Frondelius (KD)

Justeringens
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-06-26

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

…………………………………
Anneli Hedberg (S)

Justerande

…………………………………
Joha Frondelius (KD)

Paragrafer

§44 - §54
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BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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2019-06-27
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Service- och teknikförvaltningen Katrineholm
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§ 44

Information om handlingsplan-rökförbud
Informationspunkten kring rökförbud inleds av samhällsbyggnadsförvaltningens
bygg- o miljöchef Eva Frykman. Den nya lagen om tobak och liknande produkter
träder i kraft den 1 juli och nämnden får information om lagens syfte, nyheter jämfört
med den tidigare lagen som tillståndsplikt, styckförpackningar och utökat rökförbud
samt vad som definieras som rökning. Eva Frykman informerar om vem som är
ansvarig att upprätthålla rökförbudet och för tillsyn, om kommunens tillsynsuppdrag,
vad kommunen och polisen har tillsyn över samt kommunens befogenheter. Byggoch miljönämnden är tillsynsansvarig nämnd.
Vidare ger kommunikatör Josefin Lundin nämnden information om den
kommunikationsplan som tagits fram i samband med den nya lagen och rökförbudet.
Josefin Lundin beskriver planens syfte & målsättning samt budskap & målgrupp och
kanaler för att nå ut med budskapet. Avslutningsvis visas en informationsfilm och
exempel på en skylt som kommer att användas. Josefin Lundin tipsar om kommunens
hemsida katrineholm.se/tobakslagen där all information finns samlad.
Enhetschef Pierre Jansson berättar att fem platser valts ut för att testa det utökade
rökförbudet med rökfria miljöer. Askkoppar kommer att tas bort och skyltar kommer
att sätts upp. Idrottsstrategiska gruppen är en viktig kommunikationspartner för att nå
ut med information till föreningar och det krävs ett nära samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Pierre Jansson sammanfattar informationspunkten
med att det är viktigt att inte skapa en känsla av förbud och att börja i liten skala.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Mårten Grothérus (L),
Joha Frondelius (KD), Leif Hanberg (S) samt bygg- o miljöchef Eva Frykman,
kommunikatör Josefin Lundin, enhetschef Pierre Jansson och enhetschef Stefan
Ivarsson.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 45

Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till
fattigpensionärer (STN/2019:33)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen ska subventionera
lunchkuponger för våra fattigpensionärer.
Service- och teknikförvaltningens yttrande och bedömning
Kommunen har flera seniorrestauranger som är öppna för allmänheten och där finns
det möjlighet för alla pensionärer att äta lunch. Dessa finns på Igelkotten,
Yngaregården, Malmgården och Almgården.
Service- och teknikförvaltningen ansvarar för tillagning av maten på dessa
restauranger. Fokus är att måltiderna ska vara vällagade och näringsriktiga och att det
ska vara i en trevlig miljö. Kommunen producerar, serverar och levererar mat med
omsorg om både människor och miljön.
Kommunen kan inte göra bedömning av definition fattig pensionär utan priset gäller
för alla pensionärer. Därav föreslår förvaltningen att avslå motionen. För närvarande
är lunchpriset 79 kr för gäst och 62 kr för pensionär.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-09
Motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S),
Johnny Flemström (SD), Joha Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla
Wiström.
Förslag och yrkanden
Johnny Flemström (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon
proposition på förvaltningens förslag till beslut och Johnny Flemströms (SD)
yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 46

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
(STN/2019:43)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden antar riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen.
Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring
dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt
dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen.
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades)
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas.
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat
regelverk och ny praxis.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-06-03
Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

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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§ 47

Information projekt Backavallen 2.0
Ordförande Anneli Hedberg (S) informerar om bakgrunden till projekt Backavallen
2.0, där kommunen kommer att göra en stor miljö och klimatsatsning under de
kommande åren på Backavallsområdet med bland annat en ny arena. Projektledare
Håkan Stenström med projektgrupp bestående av projekt och utvecklingsledare
Dennis Carlson samt projektledare Magnus Rostedt presenterar projektet.
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden en bakgrund om Backavallen och den
förstudie som gjorts. I maj 2020 går tillståndet för den befintliga kylanläggningen ut
och tanken är att kylanläggningen ska konventeras till ett miljö- och hälsovänligt
kylmedel. Överskottsvärmen ska tas omhand och anläggningen ska energioptimeras.
Ingen direktverkande el kommer att behöva användas och energilösningen från
Backavallen förs över till Duveholmshallen där också fjärvärmeanvändningen kan
minskas.
Genom visionsbilder får nämnden se placering av den nya arenan där den dockas
samman med Fastighetsbyrå arena och där cykelstråket flyttas till sidan av området,
stenläktaren kommer att stå kvar men värmeläktaren rivs. Det finns också
illustrationer på hur arenan kan komma att se ut utvändigt och utrymmen invändigt.
Tak och väggar kommer att skydda från yttre väderpåverkan. Belysningen ska vara
miljövänlig och energisnål och solceller kommer att täcka halva arenans tak.
För att visa merkostnader mot dagens kostnader visas tre olika lösningar, först vald
lösning med tak och väggar, konventering kyla, servicebyggnad och solceller, sedan
lösning utan tak och väggar, konventering kyla och servicebyggnad och sist lösningen
med bara en servicebyggnad.
Avslutningsvis presenterar Håkan Stenström tidsplan för projektet som sträcker sig
från juni 2019 till hösten 2021 samt projektgenomförande med projektgrupp,
styrgrupp samt referensgrupper.
Kommunikatör Josefin Lundin informerar om att kommunens hemsida är uppdaterad
med information om projektet på katrineholm.se/projektbackavallen.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD),
Milos Smitran (M), Roger Karlsson (MP), Mårten Grothérus (L) samt projektledare
Håkan Stenström, projekt- och utvecklingsledare Dennis Carlson, projektledare
Magnus Rostedt, enhetschef Britt Fredriksson och kommunikatör Josefin Lundin.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0
(STN/2019:51)
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att tillsätta en styrgrupp för projekt
Backavallen 2.0.
2. Nämnden beslutar att välja nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e
vice ordförande att ingå i styrgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen kommer att göra en stor miljö och klimatsatsning under de kommande
åren på Backavallen med bland annat en ny arena för vintersporter och evenemang.
Projektet leds av projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen i projektgrupp
tillsammans med service- och teknikförvaltningen som är driftansvarig. För projektet,
Backavallen 2.0 behöver en politisk styrgrupp utses. Presidiet i service- och
tekniknämnde föreslås ingå i styrgruppen.
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-06-13

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
avdelningschef Karin Engvall. Som en redaktionell korrigering föreslår ordförande
Anneli Hedberg (S) att funktioner istället för personer väljs.
___________________
Beslutet skickas till:
De valda
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Månadsrapport maj 2019 (STN/2019:44)
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för maj 2019. Av rapporten
framkommer att service- och tekniknämndens sammantagna resultat för maj månad
var - 2 130 tkr och det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är 1 700 tkr.
Rapporten innehöll också en redovisning av förvaltningsövergripande- samt
enhetsnivå och redovisning av investeringar.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.
Yttrande
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Mårten
Grothérus (L) samt avdelningschef Camilla Wiström och avdelningschef Karin
Engwall.
Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till
handlingarna.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

Nämndens plan med budget-sommarläsning
Ekonom Ulrica Rytterström ger nämnden en kort information om arbetsmaterialet för
nämndens plan med budget som skickats till nämndens ledamöter och ersättare för
sommarläsning. Specifikationer för respektive investeringsprojekt har även skickats
som ett komplement till investeringsbudgeten.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Mårten Grothérus (L), Anneli Hedberg (S) samt
avdelningschef Karin Engwall och avdelningschef Camilla Wiström.
Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 51

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
2019-05-16 – 2019-06-12. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens
ledamöter.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

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
2019-05-16 – 2019-06-12. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-20

11

§ 53

TEMA-park
Dagens tema park, enheten som berör många, presenteras av enhetschef Stefan
Ivarsson. Stefan Ivarsson informerar om enhetens organisation och uppbyggnad och
överlämnar därefter presentationen till tre medarbetare inom parken som berättar om
sina respektive arbetsområden. Rosmarie Koivisto ger nämnden information om
parkens arbete i centrumområdet där sommarblommor dominerar arbetet för tillfället.
Under året förekommer också arbete med gräsklippning, städning, höstblommor, lövoch takrensningar, julbelysning, snöröjning, klippning av träd, sandning och sopning.
Malin Gustavsson från område Norr och Öster berättar om att mycket av parkens
arbete i dessa områden innefattar städning på områdena runt skolor, förskolor och
äldreboenden men också många av de arbetsuppgifter som förekommer i
centrumområdet. Annelie Anderssons arbetsområde med Nävertorp, Väster, Söder,
kransorter och badplatser innefattar mycket städning och gräsklippning samt många
av de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Stefan Ivarsson fortsätter med att informerar
om de olika samarbeten enheten har med andra förvaltningar och näringsidkare,
arbetet i växthuset, fordonsparken, utmaningar som bevattningsförbud samt det
farliga arbetet i vägmiljö för parkens medarbetare.
Efter nämndens sammanträde avslutas temapunkten med guidad rundvandring i
stadsparken.
Yttrande
Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jöran Mathiesen (V), Helena
Gärtner (M), Sven-Åke Johansson (S), Roger Karlsson (MP) samt enhetschef Stefan
Ivarsson, medarbetare park; Rosmarie Koivisto, Malin Gustavsson och Annelie
Andersson.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 54

Sommarhälsning
Ordförande Anneli Hedberg (S) önskar nämndens ledamöter och ersättare samt
förvaltningens tjänstemän en trevlig midsommar och sommar.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

