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§ 43

Val av justerare 
Joha Frondelius (KD) utses att justera dagens protokoll. 
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§ 44

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 45

Presentation av ny förvaltningschef 
På dagens sammanträde presenterar sig Pierre Jansson som börjar som ny 
förvaltningschef på service- och teknikförvaltningen i oktober och Magnus Runesson 
som började som ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD).
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§ 46

TEMA: 
Kostorganisationen – jämförelser med andra kommuner
Avdelningschef Camilla Wiström, enhetschef Linnea Ekman och dietist Frida Segerberg 
informerar om kostorganisationens arbete med jämförelser med andra kommuner. 
Katrineholm ingår i ett jämförelsenätverk tillsammans med Sala, Köping och Munkedal. 
Syftet är att stärka nämndernas arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse, 
genom att på ett mer systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader 
med andra kommuner och ta del och lära av andras erfarenheter och arbetssätt. 
Nämnden får information om:

 Kolada

 Jämförelse av prislistor och brukarenkäter

 Livsmedelskostnader

 Aktiviteter som genomförs i kommunerna

 Kvalitetsmått

Specialkost och anpassade måltider
Dietist Frida Segerberg informerar om arbetet med specialkoster och anpassade 
måltider. Nämnden får information om:

 Skillnaderna mellan specialkost och anpassade måltider

 Vad som gjorts

 Utmaningar framåt

 Arbetet med att kvalitetssäkra så att varje barn får rätt bedömning av sina behov

 Goda exempel 

Nämnden får även information om krisberedskapsveckan som i år har temat mat och 
hur det arbetats med i skolorna.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Fredrik 
Hermelin (M).
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§ 47 STN/2022:164

Service- och tekniknämndens delårsrapport 2022 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till service- och 
tekniknämndens delårsrapport för 2022. Rapporten innehåller en översiktlig och 
sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. 
Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och 
övergripande plan med budget.

För service- och tekniknämnden redovisas för perioden en negativ avvikelse på -28 tkr 
gentemot budget. Prognosen för helåret för service- och tekniknämnden är ett negativt 
resultat om -800 tkr. 

Service- och tekniknämnden har en total investeringsbudget på 39 202 tkr för helåret. 
Utfallet per den 31/8 är 21 207 tkr. 

Syftet med den rapportering nämnderna lämnar vid delåret är att ge underlag för att 
kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Framställningen 
fokuserar därför i första hand på sådana förhållanden som medfört större avvikelser i 
förhållande till plan.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-08

 Service- och tekniknämndens delårsrapport 2022

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Leif Hanberg (S) och Britt Ejdwinsson (S) samt tillförordnad 
förvaltningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica 
Rytterström och verksamhetsstrateg Anders Jansson.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 48 STN/2022:165

Återrapportering av särskilt uppdrag om att 
effektivisera kostverksamheten 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget 
om att effektivisera kostverksamheten och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2021 i uppdrag till service- 
och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera 
kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- och 
mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för 
allmänheten skulle öppnas vid Dufvegården. Uppdraget skulle ursprungligen 
återrapporteras i augusti 2021, men förlängdes senare till september 2022.

Uppdraget har genomförts genom separata analyser inom service- och 
teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket 
kompletterats med dialog mellan förvaltningarna.

Det arbete som genomförts har inte föranlett någon omfördelning mellan tillagningskök 
och mottagningskök. Med beaktande av nuvarande enhetsstruktur inom skola och 
omsorg, i kombination med befintliga köks kapacitet, ses i dagsläget inga möjligheter till 
sådana förändringar som skulle göra kostverksamheten mer effektiv. Möjligheten till att 
genom en förändrad köksorganisation effektivisera verksamheten ytterligare förutsätter 
en utveckling av enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen.

En tydlig slutsats från arbetet är därmed att det är önskvärt att service- och 
teknikförvaltningen kommer in tidigt i planeringsprocessen när det gäller framtida 
förändringar av enhetsstrukturen inom skola och omsorg. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-08

 Effektivisera kostverksamheten 

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla Wiström och enhetschef Linnea Ekman.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, 

Akten
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§ 49 STN/2022:169

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun 

Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att den kommunala 

badplatsen i Björkvik (Klubbetorp) intas i de lokala ordningsföreskrifternas 
förteckning över allmänna badplatser i Katrineholms kommun (§ 3 b).

2. Vidare föreslår service- och tekniknämnden kommunfullmäktige att den hänvisning 
till mer information om grävning och schaktning, som lämnas i de lokala 
ordningsföreskrifterna, framöver ska göras till dokumentet Regler för grävning och 
återställande på kommunal mark, som ersatt nu angivna Anvisningar för grävning i 
Katrineholms kommuns mark (§ 6).

Sammanfattning av ärendet
I de Lokala ordningsföreskrifterna för Katrineholms kommun regleras bland annat 
frågan om vilka områden som ska jämställas med offentlig plats, vilket är av betydelse 
för tillämpningen av föreskrifterna. I uppräkningen av områden som jämställs med 
offentlig plats ingår bland annat en förteckning över kommunens allmänna badplatser (§ 
3). Denna förteckning används i föreskrifterna även för att reglera vid vilka badplatser 
som hundar inte får vistas. Under sommaren 2022 har det uppmärksammats att den 
kommunala badplatsen i Björkvik (Klubbetorp) ej finns angiven föreskrifterna. Service- 
och teknikförvaltningen föreslår därför att föreskrifternas förteckning över allmänna 
badplatser i kommunen kompletteras med badplatsen i Björkvik (Klubbetorp).

En annan fråga som regleras ordningsföreskrifterna är övergripande regler för grävning 
och schaktning (§ 6). För närmare information hänvisar föreskrifterna till dokumentet 
Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. Detta dokument upphävdes 
dock av service- och tekniknämnden i september 2021 (STN 2021-09-30 § 57). Service- 
och teknikförvaltningen föreslår därför en redaktionell ändring där hänvisning till vidare 
information istället görs till det nya dokumentet Regler för grävning och återställande på 
kommunal mark.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-02

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
tillförordnad förvaltningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, akten
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§ 50 STN/2022:73

Yttrande över motion om fritidscheck för barn och unga 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck 
för barn och ungdomar avslås.

Reservation

Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att 
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i 
projektet.”

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Service- och teknikförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om 
att det är angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. 
Fokus för en sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra 
till att aktivera nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de 
administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som möjligt.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-08

 Motion fritidscheck, 2021-12-03

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Roger Karlsson (MP) och Helena Gärtner (M) samt verksamhetsstrateg 
Anders Jansson. 

Yrkanden

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordförande sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande finner 
att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 51 STN/2022:179

Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 
2023 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden antar upprättat förslag till sammanträdesdagar för service- 
och tekniknämnden 2023.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2023 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden 
torsdagar klockan 13.15 (med undantag för juni) nedanstående datum. Beredning inför 
nämnd är vanligtvis måndagar veckan före nämnd.

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Månad STN torsdagar klockan 13:15

januari 26  

februari 16 Årsredovisning 

Redovisning av genomförd internkontroll

mars -

april 20

maj 25

juni 22
(förmiddag)

Underlag för övergripande plan med budget 

juli -

augusti 24

september 28 Delårsrapport

oktober -

november 16

december 14
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-19

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Berörda

Akten
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§ 52

Verksamhetsinformation 
Joha Frondelius (KD) lyfter frågan om nedskräpning i kommunen och hur fler kan bli 
involverade i arbetet.

Fredrik Hermelin (M) lyfter frågan om underhåll av trafikverkets vägar.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Fredrik 
Hermelin (M) samt tillförordnad förvaltningschef Karin Engvall.
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§ 53

Anmälan av delegationsbeslut 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls:

STN Del/2022 § 18 - Detaljplan för Duvestrand - södra delen, del av fastigheten 
Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 19 - Detaljplan för Hvalsta gård, del av fastigheten Valsta 3:1, Sköldinge, 
Katrineholms kommun

STN Del/2022 § 20 - Tillförordnad förvaltningschef STF 2022

STN Mark/2022 §§ 83-132 - Upplåtelse av offentlig plats

STN PRH/2022 §§ 57-65 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

STN TDISP/2022 §§ 6-8 - Undantag från bestämmelse om största tillåtna vikt, bredd och 
längd
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§ 54

Meddelanden 

Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2022-06-
16 – 2022-09-21. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
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