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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 13.15 – 16:05 
Öppet för allmänheten §§ 27-34  

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

Beslutande
ersättare

Mårten Grothérus (L) för Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande 
Sven-Åke Johansson (S) för Christer Ekstrand (S) 
Fredrik Hermelin (M) för Milos Smitran (M) 

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

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, ekonom Ulrica 
Rytterström, verksamhetscontroller Pierre Jansson, anläggningstekniker Håkan Larsson (§ 
27), lagförman Thomas Rivander (§ 27), enhetschef Robert Henriksson (§ 27), dietist 
Josefin Nyberg (§§ 27-29), projekt- och utvecklingsledare Dennis Carlson (§§ 30-34). 

 

Utses att justera Jan Lilja (SD) 
Justeringens  
plats och tid

Service och teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-04-16 
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Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §27 - §34 
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Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg (S) 
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Jan Lilja (SD) 

………………………………… 

BEVIS
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§ 27

Service- och tekniknämndens idépristagare 2018- 
prisutdelning 
Ordförande Anneli Hedberg (S) överlämnar diplom till årets vinnare av service- och 
tekniknämndens idépris 2018, Backavallens arbetslag, enhet Sportcentrum, 
representerade av Håkan Larsson samt till vinnare av idépriset inom fokusområde, 
Thomas Rivander, enhet skog och natur och Robert Henriksson, enhet mat och 
måltider. Vinnarna berättar kort om sina idéer och vad de ska göra för prispengarna. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 28

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:30) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till måltidspolitiskt program

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt
kommunala pensionärsrådet.

2. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter. 

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023. 

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och det 
ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor. 

Ett förslag till revidering av programmet har arbetats fram av förvaltningen under 
första kvartalet 2019. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet och kommunala pensionärsrådet för synpunkter och kommentarer. 

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och komunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ärendets handlingar  
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-04-02 
• Måltidspolitiska programmet 2020-2023-förslag 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Roger Karlsson (MP), Jöran Mathiesen (V), Fredrik Hermelin (M), 
Mårten Grothérus (L) samt avdelningschef Camilla Wiström och dietist Josefin 
Nyberg. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Folkhälsoutskottet 
Kommunala pensionärsrådet 
Akten 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 29

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:28) 
Service- och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till Idrottspolitiskt program

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet,
föreningar och Sörmlandsidrotten.

2. Eventuella yttranden med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. 

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden. 

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar. 

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 
det ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det 
handlar också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och 
åtgärda flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande. 

Det räcker dock inte bara med att i ett Idrottspolitiskt program tala om vad som ska 
göras. En avgörande förutsättning är de värderingar och den kultur som genomsyrar 
organisationen. En värdegrund som går hand i hand med idrotten och föreningslivet. 
En idrottsstrategisk grupp bestående av politiker, tjänstepersoner, representanter från 
Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten sorterar under service- och 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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tekniknämnden och samverkar för att planera och prioritera bland de åtgärder som ska 
genomföras och följas upp utifrån det Idrottspolitiska programmet. 
 
Under första kvartalet 2019 har förvaltningen i dialog med den idrottstrategiska 
gruppen arbetet fram ett förslag till revidering av programmet. Programmet ska 
skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten för synpunkter och kommentarer.  
 
Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-27 
• Idrottspolitiska programmet 2020-2023-förslag 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Mårten Grothérus (L), Fredrik Hermelin (M) samt Karin Engvall. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Folkhälsoutskottet 
Föreningar 
Sörmlandsidrotten 
Akten 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 30

Yttrande-samråd om förslag till reviderad 
renhållningsordning för Katrineholms kommun 
(STN/2019:29) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens 
yttrande och vidaresänder det till Sörmland Vatten och Avfall AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Sörmland vatten har med delegation från Kommunstyrelsens ordförande i 
Katrineholms kommun bjudit in till samråd om förslag till reviderad 
renhållningsordning för Katrineholms kommun. Kommunens renhållningsordning 
består av föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Föreskrifterna reglerar 
hur avfallet ska hanteras i kommunen. Avfallsplanen innehåller de mål kommunen 
har för avfallshantering samt åtgärder som anger hur man ska arbeta för att nå målen. 
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som uppdateras med 
jämna mellanrum. Föreslagna revideringar återfinns endast i föreskrifterna, vilket 
innebär att avfallsplanen föreslås vara oförändrad. 

Inkomna synpunkter ska vara Sörmland vatten tillhanda 2019-04-07, nämnden har 
dock fått förlängd svarstid till 2019-04-11 eftersom nämndens sammanträder först 
den 11 april. 

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av samråd om förslag till 
renhållningsordning för Katrineholms kommun. 

Service- och teknikförvaltningen är ansvarig fastighetsförvaltare för 35 av 
kommunens fastigheter, de flesta med anknytning till förenings- och 
fritidsverksamhet. Tillhörande förvaltningens fastigheter finns abonnemang för 
hantering av avfall. I de fall där förslaget på reviderade föreskrifter om 
avfallshantering inom Katrineholms kommun medför högre frekvens av 
hämtning/tömning av avfall eller högre krav på sortering av avfall, medför det ökade 
kostnader för förvaltningen, vilket behöver hanteras i kommande budgetarbete. 

Service- och teknikförvaltningen bedriver också måltids- och 
idrotts/fritidsverksamhet i det kommunalägda fastighetsbolaget KFABs lokaler. Där 
påverkas fastighetsägaren (KFAB) i första hand av eventuella fördyrningar som de 
reviderade föreskrifterna kan medföra. Detta är något som kan påverka framtida 
hyreskostnader för service- och teknikförvaltningen. Även detta behöver beaktas i 
kommande budgetarbete. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-27
• Samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun
• Avfallsplan 2018-2022

Ordförandens sign Justerandes sign 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN  2019-04-11   8 
 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S). 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Akten 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 31 

Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå 
ett positivt resultat (STN/2019:35) 
Service och tekniknämndens beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen i 

uppdrag att ta fram förlag på åtgärder för att nå ett positivt resultat om 1,7 mnkr 
2019. 

 
2. Uppdraget ska återrapporteras med förslag på åtgärder till service- och 

tekniknämndens sammanträde i maj 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsen sammanträde den 27 mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen 
under ärende Ekonomi i balans 2019, nämnderna att vidta åtgärder för att nå 
resultatet, ekonomi i balans 2019. 
 
Årets första ekonomiuppföljning redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 
27 mars. Prognosen pekar på ett underskott om inte åtgärder vidtas. Vård- och 
omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för 
att komma i balans. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och 
omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens 
ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos 
på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda 
nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. 
Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mkr. 
 
Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av 
kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunens ledningsgrupp är överens om att 
åtgärder på 20 mnkr måste vidtas av nämnderna exklusive vård- och 
omsorgsnämnden och socialnämnden. Ett rimligt sätt att fördela ut besparingen är den 
ekonomiska ramen för respektive nämnd som fördelningsnyckel. För service- och 
tekniknämnden är summan på besparingar 1,7 mnkr. Med dessa åtgärder och med den 
kännedom som finns idag bör kommunen klara sin ekonomi under 2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-28 
• KS § 55 Ekonomi i balans 2019 
 
Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Fredrik Hermelin (M), 
Leif Hanberg (S) Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson och 
projekt och utvecklingsledare Dennis Carlson. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 32

Verksamhetsinformation 
-Månadsrapport 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för mars 2019. Rapporten 
innehåller övergripande redovisning av resultat och prognos samt redovisning på 
enhetsnivå. Månadsrapporten lämnas ut på sammanträdet till nämndens ledamöter 
och ersättare. 

-Djulö 2019 
Avdelningschef Karin Engvall och projekt- och utvecklingsledare Dennis Carlson 
informerar nämnden om förvaltningens planerade arbeten och åtgärder runt 
Djulöområdet som tagits fram tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid 
småbåtshamnen har övergivana båtar tagits bort och det kommer att ordnas möjlighet 
till mer ordnad vinterförvaring av båtar. När det gäller parkeringssituationen på 
området kommer det att skyltas upp tydligare och grusplanen mitt emot 4H kommer 
att göras iordning för parkering. 

Gräsytorna på området kommer att skötas helt av kommunen och en pump med 
sjövatten och tappställe kommer att färdigställas. En sandyta kommer att sås igen för 
att ge utrymme till kostnadsfri spontanidrott. Det finns en bra dialog med 
trädgårdsföreningen kring växthuset vid Stora Djulö och med bangolfklubben och 
bangolfområdet. Ett uppdrag i kommunplanen är också att utreda utvecklingen av 
campingen vid Djulö. Vid Djulö gård finns en ny arrendator som använder 
utrymmena för förvaring vilket också ska ge 4H utökad betesmark. I slutet av augusti 
kommer brukshuds SM att hållas i Katrineholm och då kommer mycket av boendet 
att vara på Djulöområdet. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Leif Hanberg (S), Lars-Åke Eriksson (S), 
Anneli Hedberg (S), Mårten Grothérus (L), Fredrik Hermelin (M), Roger Karlsson 
(MP), Britt Ejdwinsson (S) samt ekonom Ulrica Rytterström, verksamhetscontroller 
Pierre Jansson, förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall 
och projekt- och utvecklingsledare Dennis Carlson. 

Service- och tekniknämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 33

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 
2019-02-21 – 2019-04-03. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens  
ledamöter. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11  12 

§ 34

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 
2019-02-21 – 2019-04-03. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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