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Plats och tid Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, klockan 13:15-16:15 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Leif Hanberg (S), 
Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Åsa Thorell Russell (S) (fr. o. m. § 46), Clas 
Liljeblad (M), Agneta Emanuelsson (L) 

Beslutande
ersättare

Sven-Åke Johansson (S) (t.o.m. § 45), Christer Tak (L), Claudia Grathwohl (C), Johnny 
Flemström (SD) 

Ersättare Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S) 

Övriga  
deltagande

Förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef 
Camilla Wiström, ekonom Ulrica Rytterström, kommunikatör Josefin Lundin, 
nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, verksamhetscontroller Pierre Jansson, enhetschef 
Stefan Ivarsson, projektledare Richard Olsson, konsult Jörgen Rogstam, enhetschef Stefan 
Hellström, städcontroller Ann-Charlotte Vallin, föreningskonsulent Magnus Rostedt, 
idrottsalliansen Johan Sundholm, Nutritionsansvarig dietist Maria Isaksson. 

 

Utses att justera Agneta Emanuelsson 
Justeringens  
plats och tid

Jacobsdal 2017-08-29 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §41 - §48 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Anneli Hedberg 

Justerande ………………………………… 
Agneta Emanuelsson 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Service- och tekniknämnden Paragrafer §41 - §48 
Sammanträdes  
datum

2017-08-24 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2017-08-31 Datum för anslags  
nedtagande 

2017-09-26 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändring: 

• Tillkommande verksamhetsinformationspunkt, Stockholmsvägen, läggs till som
ärende nummer 3 på dagordningen.

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 42

Verksamhetsinformation-Stockholmsvägen 
Projektledare Richard Olsson informerar om arbetet med Stockholmsvägen där etapp 
ett inleddes i början av vecka 34, etapp två beräknas starta åtta veckor senare. 
Informationen innehåller en markplan som visar hur området kommer att se ut när 
arbetet är klart och en bild på hur omledningen ser ut under etapp ett. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Agneta Emanuelsson (L) samt projektledare 
Richard Olsson. 

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

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 43

Tema- energi Backavallen och Tennishallen 
Avdelningschef Karin Engvall presenterar dagens temapunk som en fördjupning i två 
av nämndens investeringar och visar framtidsgruppens visionsbild av 
sportcentrumområdet hur det är tänkt att se ut om 10-20 år. Några av de projekt som 
färdigställts redovisas, som till exempel de renoverade omklädningsrummen i 
simhallen. Ett projekt som ligger framåt i tiden är utbyte av konstgräset på 
Backavallen. 

Konvertering energi- och kylsystem Backavallen 
Konsult Jörgen Rogstam ger information om Backavallens energisystem och 
presenterar två framtidscenarion, det ena där det ungefär ser ut som idag och ett mer 
övergripande med nytt system och eventuell värmeexport. Informationen omfattar ett 
antal överblicksbilder, bland annat på dagens faciliteter och system som visar värme 
och kyltillförsel, uppskattning av investeringskostnader och simulering av 
driftskostnader. Sammanfattningen ger att scenario två är lönsammare, säkrare och 
miljövänligare. 

Tennis och gymnastikhallen 
Föreningskonsulent Magnus Rostedt informerar nämnden om tennis- och 
gymnastikhallen som på grund av eftersatt underhåll har allvarliga yttre och inre 
brister. Investeringsbehovet gäller värme, ventilation, elsäkerhet, invändig 
tilläggsisolering, ny invändig väggbeklädnad samt upprustning av yttre miljö. 
Kostnaden för upprustningen ligger på ungefär 4 miljoner kronor, i jämförelse med 
vad det skulle kosta att bygga en helt ny hall, en kostnad på upp till 40 miljoner 
kronor. 

Yttrande 
Under TEMA-punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Hartman (M), Claudia 
Grathwohl (C), Clas Liljeblad (M), Leif Hanberg (S) samt avdelningschef Karin 
Engvall, konsult Jörgen Rogstam och föreningskonsulent Magnus Rostedt. 

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

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 44

Service- och tekniknämndens underlag för övergripande 
plan med budget 2018 (STN/2017:88) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den 
investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med 
budget för planperioden 2018-2020. 
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2018. 
Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande 
plan med budget för planperioden 2018-2020 enligt gällande direktiv och 
anvisningar. 

Facklig förhandling ägde rum den 21 augusti 2017 genom förvaltningens 
samverkansgrupp. 

Service- och tekniknämnden föreslår att hyror och avgifter för lokaler och 
anläggningar antas enligt bifogad hyresprislista. 

Ärendets handlingar 
Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor. 

• Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-
2020 

• Investeringsunderlag för planperioden 2018-2020
• Hyror och avgifter 2018

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anders Forss (S), Johan 
Hartman (M), Clas Liljeblad (M), Leif Hanberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Anneli 
Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström 
och förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 45

Utredning städorganisation (STN/2017:87) 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar:  

• Att det särskilda beredningsuppdraget att utreda lokalvårdsorganisationen inför ny
städupphandling är utfört samt att överlämna utredningen till kommunstyrelsen.

• Att kvaliteten i den utförda lokalvården fortsatt säkerställs med städcontroller

• Att behålla nuvarande struktur med lokalvård både i entreprenadform samt i egen
regi inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

• Att förändra antalet geografiska upphandlingsområden till två istället för fyra.

• Att Katrineholms kommun tydligare lyfter fram miljöaspekten i upphandlingen.

• Att service- och teknikförvaltningen uppdras att revidera städfrekvenser och
städmoment för att på ett bättre sätt säkerställa kvalité och bättre stämma överens
med folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalvård inom kommunala
verksamheter.

Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har fått i uppdrag att utreda gällande 
lokalvårdsorganisations nuvarande, tidigare och framtida organisationsform. Baserat 
på erfarenheter från såväl egen drift samt ett respektive fyra separata 
upphandlingsområden föreslås följande: 

Behålla nuvarande struktur med städning både i entreprenadform samt i egen regi 
under service- och tekniknämnden. Att förändra antalet upphandlingsområden till två 
istället för fyra, samt att revidera frekvenser och städmoment för att på ett bättre sätt 
säkerställa kvalité och bättre stämma överens med folkhälsomyndighetens allmänna 
råd för lokalvård inom kommunala verksamheter. 

Ärendets handlingar 
Folkhälsorådens allmänna råd, FoHMFS 2014:19. 

Överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Leif Hanberg (S), Clas 
Liljeblad (M), Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Camilla Wiström och 
enhetschef Stefan Hellström. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 46

Informationspunkter 
Månadsrapport juli 
Ekonom Ulrica Rytterström presenterar månadsrapport för juli 2017. Rapporten 
innehåller redovisning på enhetsnivå samt redovisning av investeringar. 
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 

Nattfastemätning 
Nutritionsansvarig dietist Maria Isaksson informerar om mätningen av nattfasta som 
gjorts vid kommunens äldreboenden. Mätningen görs två gånger per år och nattfasta 
avser tiden mellan dagens sista måltid och nästkommande dags första måltid. Tio 
boenden och 41 avdelningar deltog i mätningen som visar att nattfastan ligger på fyra 
och upp till nästan sexton timmar. Medelvärdet ligger på straxt under 12 timmar. 

Under informationen berättar dietist Maria Isaksson också att det under vecka 37 
kommer att vara en temavecka för kommunens matgäster med en matsedel på 
hundraårstemat och matsedeln för veckan läses upp. 

Verksamhetsinformation 
Avdelningschef Camilla Wiström informerar och bjuder in nämnden till Igelkottens 
grillfest den 31 augusti då det serveras helstekt vildsvin med många tillbehör. 

Förvaltningschef Magnus Gustafsson informerar om nuläget när det gäller flytten till 
Rådmannen. Uppstartsmöte med PEAB som ska bygga har hållits. På grund av 
problem med byggande av skärmtak och spolplatta kommer det att bli vissa 
förseningar i byggprojektet. 

Avdelningschef Karin Engvall informerar om DE-hallen i Duveholmshallen som 
genomgått en friidrottsanpassning, tanken är dock att hallen även ska kunna användas 
till andra aktiviteter. När friidrotten flyttar in i hallen kommer tider att frigöras till 
andra idrotter i de hallar där friidrotten varit tidigare. 

Avdelningschef Karin Engvall informerar också om en ny e-tjänst för ansökan om 
föreningsbidrag. Föreningarna kommer att få information och det kommer att hållas 
workshops vid tre tillfällen i september. Ansökningarna kan göras september ut. 

Till sist ger avdelningschef Karin Engvall broinformation till nämnden om 
Gersnäsbron som en natt under vecka 39 kommer att lyftas av och repareras. 
Djulökvarns cykel och gångbro kommer vecka 41 att ersättas av en ny lite smalare 
bro. 

Yttrande 
Under informationspunkter yttrar sig Claudia Grathwohl (C), Clas Liljeblad (M), 
Johan Hartman (M), Anneli Hedberg (S), Anders Forss (S), Åsa Thorell Russell (S), 
Leif Hanberg (S), Agneta Emanuelsson (L) Britt Ejdwinsson (S) samt ekonom Ulrica 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Rytterström nutritionsansvarig dietist Maria Isaksson, avdelningschef Camilla 
Wiström, Förvaltningschef Magnus Gustafsson, avdelningschef Karin Engvall samt 
Johan Sundholm från idrottsalliansen. 

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

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 47

Anmälan av delegationsbeslut 
Service- och tekniknämndens beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar att med godkännande lägga anmälan av 
delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade beslut på service- tekniknämndens vägnar under perioden 
2017-06-16 – 2017-08-16. Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens 
ledamöter. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 48

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  
2017-06-16 – 2017-08-17. Förteckning över handlingarna finns på service- och 
teknikförvaltningen, Vingåkersvägen 18, Katrineholm. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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