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Plats och tid Solrosen, kl. 13:15 – 14:40 
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)  

Beslutande ersättare Sven-Åke Johansson (S), Anders Gölevik (C), Mårten Grothérus (L), Roger Karlsson (MP) 

Ersättare  Ida Svensson (S), Birger Johansson (S), Jennie Lundborg (S) 

Övriga  
deltagande Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tillträdande förvaltningschef Rickard Bardun, 

avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica Rytterström, 
säkerhetschef Tobias Plantin §§ 73-74, kommunikatör Josefin Lundin § 75, projektledare Håkan 
Stenström §§ 79-81 

Utses att justera Joha Frondelius (KD) 
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plats och tid Service- och teknikförvaltningen 2019-11-11, klockan 13:00 
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§ 73

Presentation av ny förvaltningschef 
Ordförande Anneli Hedberg (S) hälsar service- och teknikförvaltningens nya 
förvaltningschef Rickard Bardun välkommen. Rickard Bardun börjar i december och 
kommer att vara förvaltningschef för både service- och teknikförvaltningen och 
kulturförvaltningen. 

Den nya förvaltningschefen presenterar sig kort, är utbildad civilingenjör, arbetar för 
närvarande som förvaltningschef för serviceförvaltningen i Söderköpings kommun och 
bor med sin familj i Norrköping.  Det som intresserade honom att börja arbeta i 
Katrineholm beskriver han som det tydliga tillväxtfokus som finns samt att många talar 
väl om Katrineholm. 

Yttrande 
Under presentationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) samt 
tillträdande förvaltningschef Rickard Bardun. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 74

TEMA-Trygghet och säkerhet 
Säkerhetschef Tobias Plantin informerar nämnden om kommunens säkerhetsarbete och 
tar avstamp ur kommunplanen som säger att ”det ska vara tryggt och säkert att leva och 
verka i Katrineholms kommun”. En viktig del av arbetet är samverkan som utgår från 
systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete vilket består av 
kartläggning analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Metoden EST (effektiv 
samordning för trygghet), utvecklad av Örebro universitet är den arbetsmetod som 
används. En kommunal lägesbild sammanställs veckovis utifrån de indikatorer som 
rapporterats in från kommunen, allmännytta/näringsliv och polisen. Prioriterade 
områden har tagits fram, både rent geografiskt och utifrån olika grupper, som ungdomar 
där orsaksanalyser genomförs. 

Vidare informerar Tobias Plantin om uppdraget att kartlägga barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun, från förskoleålder till unga vuxna. Där har frågorna varit vad vi 
gör idag, finns luckor, vad gör andra, kan vi lära av dem? Avslutningsvis får nämnden ta 
del av olika typer av statistik av misshandel utifrån kostnader som visar att det 
kunskapsbaserade arbetet kan minska kostnaderna. 

Yttrande 
Under temapunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Mårten Grothérus (L), Joha Frondelius 
(KD), Anders Gölevik (C), Roger Karlsson (MP), Leif Hanberg (S) samt säkerhetschef Tobias 
Plantin. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 75 STN/2019:10  111 

Val av ny representant till arbetsgruppen för offentlig 
miljö 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden väljer Birger Johansson (S) som ny representant i service- 
och tekniknämndens arbetsgrupp för offentlig miljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Esko (S) är entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ersättare i 
service- och tekniknämnden. 

Magnus var även representant i service- och tekniknämndens arbetsgrupp för offentlig 
miljö. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-10-28

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) som 
föreslår att Birger Johansson (S) väljs som ny representant i arbetsgruppen för offentlig 
miljö. 

Beslutet skickas till: 
Den valde 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 76 STN/2019:78  009 

Överenskommelse om gemensamt 
personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ingår i föreslagen överenskommelse med socialnämnden 
och bygg- och miljönämnden om hur uppgifterna inom det gemensamma 
personuppgiftsansvaret för personuppgifterna som behandlas för att genomföra Nöjd 
kund-index. 

Sammanfattning av ärendet 
GDPR1 artikel 26 ställer krav på att reglera inbördes ansvarsförhållande då det föreligger 
ett gemensamt personuppgiftsansvar. 

Förvaltningarna har bedömt att service- och tekniknämnden har ett gemensamt 
personuppgiftsansvar med socialnämnden och bygg- och miljönämnden för 
personuppgiftbehandlingen som avser att genomföra NKI-undersökningar (Nöjd kund-
index). Ett gemensamt personuppgiftsansvar anses föreligga då nämnderna gemensamt 
fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen. I aktuellt fall anlitar man ett 
gemensamt personuppgiftsbiträde. 

Det delade personuppgiftsansvaret för socialnämnden, service- och tekniknämnden och 
bygg- och miljönämnden gäller från när personuppgifter har skickats in till aktuellt 
personuppgiftsbiträde för utförande av NKI-undersökningen. Det innebär att respektive 
nämnd ansvarar för behandlingen var för sig innan uppgifterna skickats in till biträdet. 

Eftersom Katrineholm kommuns nämnder utgör samma juridiska person kan inget avtal 
tecknas. Däremot föreslås att nämnderna ingår en överenskommelse/rättsakt för att 
formellt reglera förhållandet nämnderna emellan för behandlingen ifråga och på så sätt 
uppfylla GDPRs krav för de med gemensamt personuppgiftsansvar att ”under öppna 
former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna…” i artikel 26.  

I aktuell överenskommelse föreslås bygg- och miljönämnden ansvara för kontakten med 
personuppgiftsbiträdet samt för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och anmäla 
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen i förekommande fall. I övrigt ska varje 
nämnd hålla övriga informerade om eventuella krav från de vars personuppgifter som 
hanteras (registrerade) för detta ändamål. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk från en 
registrerad ska en gemensam utredning och gemensamt svar ges på det kravet. 
Eftersom det gemensamma ansvaret föreligger först när uppgifterna skickats in till 
biträdet åligger det varje nämnd för sig att fullgöra åtaganden som åligger de ansvariga i 
ett tidigare skede såsom att informera de registrerade om behandlingen. 

Ärendets handlingar 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-10-16 
• Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar 

2019-10-16 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
kommunikatör Josefin Lundin. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 77 STN/2019:74  002 

Revidering av service- och tekniknämndens 
delegationsordning 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

Delegationsordningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen service- 
och tekniknämndens handling nr 10/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har uppmärksammat att möjlighet att utse ombud att föra talan inför 
domstol saknats i nämndens delegationsordning. Förvaltningen föreslår att 
nedanstående tillägg läggs in i delegationsordningen.   

Ärendegrupp 
Ärende 

Delegat Ersättare Anmärkning 

Yttranden och ombud 

Utse ombud att föra 
nämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter eller organ. 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Beslut att avvisa sökandes 
ombud 

Avdelningschef Enhetschef 14 kap. 2 st. 
förvaltningslagen 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-10-23
• Förslag till reviderad delegationsordning

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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§ 78 STN/2019:55  041 

Månadsrapport 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för september 2019. Av den 
ekonomiska rapporten framkommer det att service- och tekniknämndens sammantagna 
resultat för september månad var - 1 693 tkr och det prognostiserade resultatet för 
helåret 2019 är 1 700 tkr. Presentationen innehöll också en redovisning av 
förvaltningsövergripande- samt enhetsnivå och en ekonomisk sammanställning av 
kostnader för ett åskoväder tidigare under året. 

Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 

Yttrande 
Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S), Mårten Grothérus (L), 
Anders Gölevik (C) samt ekonom Ulrica Rytterström, avdelningschef Karin Engvall och 
avdelningschef Camilla Wiström. 

Service- och tekniknämnden tackar för månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 79

Verksamhetsinformation 
-Projekt Backavallen 2.0 
Projektledare Håkan Stenström ger nämnden en uppdatering om projekt Backavallen 
2.0. Energilösningen är en viktig del i projektet och genom illustrationer visar Håkan 
Stenström hur energin ska gå och hur ledningar har flyttats. Nämnden får se bilder på 
hur värme och elledningar grävt upp och flyttats. Det arbetet är nu klart och ytan är 
återställd med asfaltering. Byggmöten med Tegelstaden har påbörjats och arkitekt i 
projektet är Arkitektgruppen i Gävle. Rivningslov för värmeläkaren är beviljat och 
rivningslov för stenläktaren kommer att lämnas in. Rivningen kommer enligt planeringen 
att påbörjas i januari, stommen ska gjutas i mars/april och sedan resas i april för att vara 
klar till semestern. Sedan ska arbetet inne i hallen påbörjas efter semestern. 
Referensgrupper har utsetts med personal och representanter från idrottsstrategiska 
gruppen. 

-Tätortsnära älg 
Avdelningschef Karin Engvall informerar nämnden om den älg som befunnit sig 
tätortsnära den senaste tiden. Kommunjägaren har försökt att skrämma ut den till skogs 
men det har inte fungerat så därför avlivades den i morse. Älgen kommer att tas 
omhand och serveras på äldreboenden. 

Yttranden 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Anders Gölevik (C), Anneli Hedberg (S) 
samt projektledare Håkan Stenström, avdelningschef Karin Engvall och avdelningschef 
Camilla Wiström. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 80

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 
2019-09-19 – 2019-10-30. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 81

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 
2019-09-18 – 2019-10-30. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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