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KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-15.00

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C) 2:e vice
ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic
(SD) (fr.o.m. § 46), Abdulahi Hassan (S), Jesper Ek (L), Marie-Louise Karlsson (S), Lars
Härnström (M) 1:e vice ordförande, Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)

Beslutande
ersättare

Victoria Barrsäter (C) (t.o.m. § 45)

Ersättare

Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla
Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Camilla Hermansson (SD), Thomas Selig (V), Karin
Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
näringslivschef Stefan Toll, utredare Elvira Fritzell, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt,
ekonom Marie Myrbeck, förvaltningschef Magnus Gustafsson, budgetstrateg Elin
Sollenborn, verksamhetscontroller Anna Marnell, utredare Axel Stenbeck, verksamhetschef
Susanne Kullman, förvaltningschef Helene Björkqvist, avdelningschef Linda Qvarnström,
processledare Carina Ålander, förvaltningschef Per-Olof Millberg, Per-Åke Perman
(Katrineholms Fastighets AB) och Stefan Carpman (Sörmland Vatten och Avfall AB)

Utses att justera

Tony Rosendahl (V)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-04-02

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Göran Dahlström (S)

Justerande

…………………………………
Tony Rosendahl (V)

Paragrafer

§43 - §62
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§ 43

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att rekrytering pågår av
förvaltningschef till Viadidakt respektive kulturförvaltningen. Rekrytering av
socialchef kommer att påbörjas.
Näringslivschefen Stefan Toll informerar om Stockholm Business Regions aktuella
konjunkturrapport som publiceras fyra gånger per år. Statistiken bygger på uppgifter
från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Bland annat
omnämns att konjunkturen i Södermanland har försvagats. Ekonomin växer och
arbetslösheten minskar men företagandet utvecklas sämre och sysselsättningen har
minskat.
Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällsbyggnadsförvaltningen) informerar
bland annat om
 Aktualiseringsprövning kommer att genomföras av översiktsplanen.
 Järvenskolans detaljplan beräknas kunna antas under 3:e kvartalet 2019.
 Det finns totalt 38 tomter till tomtkön varav 23 stycken finns inom Katrineholms
centralort.
 Statistiken över påstigande i kollektivtrafiken visar på en ökning mellan åren
2017 och 2018. Vidare en ökning för tiden fram till och med februari 2019.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) samt
kommundirektören Sari Eriksson och näringslivschefen Stefan Toll.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 44

Ekonomisk utfallsprognos och personalstatistik för
Katrineholms kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om den senaste tidens
personalstatistik.
Bland annat framgår att antalet månadsavlönade uppgick till 3 361 under februari
månad 2019 (2 673 kvinnor och 688 män). Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,6
procent under februari månad (8,1 procent för kvinnor och 5,6 procent för män) vilket
är något lägre jämfört med januari månad 2019 och februari månad 2018.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) samt ekonomioch personalchefen Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 45

Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt och Marie Myrbeck återkopplar till
kommunstyrelsen om ekonomi i balans (i enlighet med kommunstyrelsens beslut om
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2019 i samband med
övergripande plan med budget). Det åtgärdsprogram som infördes 2018 fortlöper och
revideras kontinuerligt för att nå resultat.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars
Härnström (M), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt förvaltningschefen
Anna-Lena Ramstedt och ekonomen Marie Myrbeck.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 46

Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms
kommun (KS/2019:74)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018 som även
innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.

2.

Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 1,7 mnkr samt godkänna
balanskravsresultatet på 1,1 mnkr.

3.

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av
pågående investeringar och exploateringar samt ej påbörjade investeringar från
2018 till 2019 med 4 482 000 kr och ombudgetering av ej påbörjade
exploateringar från 2018 till 2019 med 7 976 000 tkr enligt separat förteckning
samt att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till
handlingarna.

4.

Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som
har getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2018 för
Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-20
Årsredovisning 2018
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2018-2019

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Lars Härnström (M), Marie-Louise Karlsson
(S), Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson (MP), Cecilia
Björk (S), Anneli Hedberg (S), Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S) samt
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund, kommundirektören Sari Eriksson,
verksamhetscontrollern Anna Marnell, avdelningschefen Linda Qvarnström,
förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschefen Susanne Kullman,
förvaltningschefen Helene Björkqvist, förvaltningschefen Magnus Gustafsson,
förvaltningschefen Stefan Jansson, förvaltningschefen Per-Olof Millberg,
processledaren Carina Ålander, Per-Åke Perman (Katrineholms Fastighets AB) och
Stefan Carpman (Sörmland Vatten och Avfall AB).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

Revidering av lokala ordningsföreskrifter (KS/2019:55)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till revidering av lokala
ordningsföreskrifter.
2. Vidare beslutar kommunfullmäktige att översända ärendet till Länsstyrelsen
Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 augusti 2019.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) yrkande reserverar sig Inger
Fredriksson (C) och Jesper Ek (L). Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservation
redovisas som bilaga A.
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga C.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget
har varit på remiss hos Polismyndigheten Öst, service- och tekniknämnden samt
bygg- och miljönämnden.
Revideringen innefattar följande ändringar:
1. Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) enligt
kartbilaga. Polismyndighetens tillstånd krävs när skolklasser samlar in pengar till
hjälporganisationer eller liknande.
2. Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och
förskola.
3. Paragraf § 23 Överträdelse av § 12 tredje stycket kan dömas till penningböter
enligt 3 kap, § 22, andra stycket, ordningslagen.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-07
Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholm kommun
Kartbilagor
Remissvar från Polismyndigheten Region Öst
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN




Remissvar från service- och tekniknämnden
Remissvar från bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD),
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S), Inger
Fredriksson (C) samt utredaren Axel Stenbeck.
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), att § 12 ska vara
oförändrad.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), avslag på de
delar som avser passiv insamling av pengar (§§ 12 och 23).
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden på hans förslag till
propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer
han sedan proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till yrkande och
respektive avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder
kommunledningsförvaltningens förslag.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett
särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden
(KS/2019:94)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till reviderat reglementet för service- och
tekniknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ett förslag på
reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åliggande inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen vilket föranleder en revidering av serviceoch teknikämnens regementet. I och med revideringen har även ansvarsområdena
uppdaterats i regelmentet, och det har skett vissa redaktionella uppdateringar.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-18
Protokollsutdrag från service-och tekniknämnden, 2019-02-28
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,
2019-02-19
 Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun
 Reglemente för service- och tekniknämnden, § 310, 2011-11-21
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Extra medel till investeringsprojektet Ny konsgräsplan i
Katrineholm (KS/2019:95)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra ytterligare 1,6 mnkr till investeringsprojektet
Ny konstgräsplan i Katrineholm. Finansieringen sker via rörelsekapitalet.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade 2019-02-28 § 17 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen:
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm (projekt 631 75”) tillförs
ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd platsspecifik
projektering samt upphandling.
Beslutad investeringsbudget för den nya konstgräsplanen är 7 mnkr, men på grund av
rådande markförhållanden på utsedd plats, såsom bland annat markens bärighet samt
förmåga att hantera ytvatten kommer kostnaderna att bli högre än budgeterat.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-15
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-02-28 § 17
 Tjänsteskrivelse service- och tekniknämnden, 2019-02-05
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

Redovisning av obesvarade motioner mars 2019
(KS/2019:106)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 19 mars
2019 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart
Katrineholm”, väcktes i kommunfullmäktige i april 2018.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-12
 Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-03-19
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 51

Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst (KS/2019:100)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
årsredovisning för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR- direktion och dess
enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 89 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Det finns inte något underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer, bland annat, att direktionen bedrivit verksamheten
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att direktionens interna kontroll varit
tillräcklig. Revisionen instämmer dock inte i förbundets bedömning att balanskravet
för 2018 är uppfyllt, men väl i att de två finansiella målen har uppnåtts.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Ärendets handlingar







Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-12
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-02-27 § 13
Årsredovisning 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 Västra Sörmlands
Räddningstjänst, med bilagor
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) kollektivtrafiken (KS/2019:35)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga verksamhetsplan och budget 2019 (20202021) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat
verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 för Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator.
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) behandlandes i direktionen den 21
november 2018. Direktionen beslutade att:


fastställa Verksamhetsplan 2019 (2020-2021) och budget avseende
trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-2021) samt storleken på
medlemmarnas bidrag av dessa.



överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-2021) och budget
avseende trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-2021) samt storleken
på medlemmarnas bidrag av dessa till landstinget Sörmland (Region
Sörmland) i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1
januari.



Ställa beslut om fasställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget
avseende trafikkostnaderna och biljettintänkter 2019 (2020-21) samt
storleken på medlemmarnas bidrag av dessa medlemmar.

Perioden för budget och verksamhetsplan kommer i hög grad att präglas av den
aktuella regionbildning, då myndigheten går in i Region Sörmland. Det kommer även
läggas stor vikt vid nya avtal och upphandlingar då samtliga busstrafiksavtal i
Sörmland löper ut mellan augusti 2019 och december 2021, samt avtal för bland
annat serviceresor. För de två största trafikområdena, södra och västra Sörmland,
tecknades nya avtal i maj och trafikstart för de nya avtalen är den 18 augusti 2019.
Detta påverkar Katrineholms kommun då budgeten blir lägre för 2019 (23 603 tkr) i
jämförelse med 2018 (28 676 tkr) på grund av minskade kostnader i och med de nya
trafikavtalen. Denna avvikelse syns tydligast i nettokostnaderna för allmän trafik med
en avvikelse på 4 409 tkr från förgående år, där avvikelsen för särskild trafik är 664
tkr.
Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-12

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslut om fastställandet av Verksamhetsplan och budget 2019 från direktionens
sammanträde i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, § 2, 2018-11-21
 Beslut om fastställandet och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-2021) med mera från direktionens sammanträde i Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2018-11-21
 Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-2021) från direktionens sammanträde i
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2018-11-21
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 53

Svar på motion om klimatsmart Katrineholm
(KS/2018:195)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bygg- och
miljönämndens yttrande.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP) har lämnat in en
motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart Katrineholm. I motionen lämnas
följande yrkanden
”Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
där det framgår vilka krav som ska gälla – såväl när kommunen själv bygger/bygger
om som när kommunen säljer mark till externa entreprenörer/byggföretag – för att vi
på sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms
kommun
Att handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levande
dokument som kontinuerligt kan uppdateras för att följa utvecklingen när det gäller
klimatsmart byggande.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och
miljönämnden.
Båda remissinstanserna föreslår avslag till motionen med motiveringen att en
handlingsplan skulle bli verkningslös på grund av gällande byggregler.
Energikraven när det gäller om- och nybyggnationer regleras i Boverkets byggregler
och kommunerna får i sin myndighetshantering inte ställa högre krav än Boverketes
byggregler. Kommuner får inte heller i detaljplaner reglera tekniska lösningar, såsom
val av stommaterial eller vilka kemikalier som får användas. Byggreglerna ses över
löpande och energikraven skärps över tid.
En separat handlingsplan skulle därför bli verkningslös i samband med
myndighetsutövning.
Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera alla byggnader enligt certifieringen
miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier måste uppfyllas,
bland annat lägre energiförbrukning är Boverkets byggregler samt utfasning av farliga
ämnen. Den del där kommunen formellt kan ställa högre krav än Boverkets
byggregler är i samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i
exploateringsavtalen då det skrivs in i avtalen att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Ordförandes förslag till beslut, 2019-03-12
Motion från Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP),
2018-03-23
Bygg- och miljönämndens beslut, § 181, 2018-12-05
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Lars
Härnström (M) och Göran Dahlström (S).
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L)
och Joha Frondelius (KD), att motionen ska anses besvarad, vilket Lars Härnström
(M) och Göran Dahlström (S) instämmer i. Ordföranden återtar därmed sitt, i
handlingarna redovisade, förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på om kommunstyrelsen
biträder förslaget om att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande. Han finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett
särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 54

Kommunstyrelsens plan med budget 2019 (KS/2019:120)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudgeten för år 2019 vilken avser ekonomiska
ramar för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD).
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga E.
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör med ledning, kommunledningsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för
kommunstyrelsen 2019 utifrån övergripande plan med budget.
Planeringsarbetet inför planperioden 2019-2021 utgår från Vision 2025: Katrineholm
– Läge för liv & lust, översiktsplan, Kommunplan 2019-2022 samt Övergripande plan
med budget som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018. Övergripande
plan med budget innehåller anvisningar, utmaningar samt drifts- och
investeringsramar för nämnderna och bolagen för planeringsarbetet inför den
kommande planperioden.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-20
Nämndens plan med budget 2019 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger
Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Mica
Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD)
yrkar avslag till förmån för deras respektive tidigare framlagda förslag till alternativ
till Övergripande plan med budget 2019-2021.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningens förslag och de framställda avslagsyrkandena. Han finner att
styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett
särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
________________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 55

Ekonomi i balans 2019 (KS/2019:117)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och förvaltningschefen på
samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder på 2,6 mnkr.
2. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att nå resultatet enligt skrivelsen.
3. Vakanta administrativa tjänster tillsätts efter samråd med kommundirektören och
ekonomi- och personalchefen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek
(L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga G.
Sammanfattning av ärendet
Årets första ekonomiuppföljning kommer att redovisas 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. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett
statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket vi nu fått vetskap om att de inte finns kvar i
år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i
år. 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. Vi har kännedom att fler statliga bidrag,
utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot
segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också
försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till
arbetet med att minska segregationen.
Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och
socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen
20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Prognos mars i mnkr
Budgeterat resultat
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Övriga nämnder
Prognos per februari 2019
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21,9
-30,0
-7,4
0
-15,5

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. Tabellen nedan visar belopp per nämnd:
Summorna (andel av totalram)
Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Viadidaktnämnden
Bildningsnämnden*

1,6
1,0
0,6
1,7
1,0
14,1
20,0

* Köpa ut datorer, investeringsmedel 8 mkr istället för drift

Med dessa åtgärder och med den kännedom som finns idag bör kommunen klara sin
ekonomi under 2019.
Åtgärder för att kommunen ska klara resultatet
Budgeterat resultat
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Övriga nämnder
Befarat resultat mars 2019
Nämndernas besparing
Resultat inkl besparingar

-

21,9
30,0
7,4
15,5
20,0
4,5

Kommunen har avsatt reserver för framtida behov enligt nedanstående tabell
Övriga reserver för framtida behov
Integrationsfonden
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Omställningskostnader
Framtida reserver

31,9
17,0
4,4
53,3

Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-19

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-27

20

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Nicklas
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S),
Jesper Ek (L), Lars Härnström (M), Thomas Selig (V), Marie-Louise Karlsson (S)
samt kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Tony
Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), att ärendet ska återremiss för kompletterande av
konkreta förslag från nämnderna med konsekvensanalys för personal och
måluppfyllelse.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett
särskilt yttrande till protokollet.
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholt (KD) framför till
kommunstyrelsen att de önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet. Lars
Härnström (M) yrkar på avslag av detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning. Han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återemitteras. Beslutar styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att
ställa proposition på kommunledningsförvaltningens förslag. Slutligen avser han att
ställa proposition på respektive särskilda yttrande. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras i enlighet med Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner att
ärendet ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Han ställer sedan proposition på om Nicklas Adamsson (MP) ska få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
Slutligen ställer han proposition på om Thomas Selig (V) med flera ska få foga ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att styrelsen avslår detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 56

Intern kontroll 2018 (KS/2018:86)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att
varje nämnd svarar för sin interna kontroll och årligen ska en kartläggning göras av
rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen
syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i
verksamheten.
Utveckling av den interna kontrollen är ett område som ständigt måste utvecklas i takt
med att verksamheterna och förutsättningarna förändras.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
vård- och omsorgsnämnden, 2019-02-26, § 35
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
socialnämnden, 2019-02-20, § 33
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
bildningsnämnden, 2019-02-26, § 12
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
service- och tekniknämnden, 2019-02-28, § 20
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
Viadidaktnämnden, 2019-02-26, § 7
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
kulturnämnden, 2019-02-26, § 6
 Sammanträdesprotokoll samt sammanställning från
bygg- och miljönämnden, 2018-08-22 § 120
 Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
bygg- och miljönämnden, 2019-03-06, § 34
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 57

Rökfria miljöer i Katrineholms kommun (KS/2018:469)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöver lagstiftade rökfria områden uppmana till rökfria
miljöer även inom badplatser och parker inom Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
I § 19 2018-11-14 uppdrog folkhälsoutskottet till kommunledningsförvaltningen att se över
möjligheten att införa rökförbud i särskilda miljöer i Katrineholms kommun, så som till exempel
parker och lekplatser.

En ny tobakslag träder i kraft 2019-07-01 vilken inkluderar bland annat idrottsplatser,
lekplatser, hållplatser, perronger, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till
samt uteserveringar.
Folkhälsoutskottet har ambitionen att så långt som möjligt uppmana till rökfrihet
inom Katrineholms kommun. Detta då det ur ett ANDT- och folkhälsoperspektiv
finns stora fördelar med ett sådant arbete, men det är även ett led i den fortsatta
utvecklingen av kommunens ANDT-arbete.
I kommunplanen för Katrineholm 2019-2022 står det, bland annat, att alla ska ha
möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas av sitt eget eller andras bruk
av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Miljöer där barn vistas, exempelvis
lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria.
Kommunen kan inte själv förbjuda rökning, men kommunen kan sätta upp skyltar om
uppmaning till rökfrihet.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-2-27
 Folkhälsoutskottets beslut, 2019-02-20, § 5
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 58

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till
förfogande 2019-03-13 (KS/2019:105)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2019 till 3 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 13 mars 2019 har det beslutats om 840 800 kronor.
Kvar att besluta om finns 2 159 200 kronor.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-12
 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2019-03-13
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 59

Yttrande gällande samrådsförslaget om ny översiktsplan
för Finspång (KS/2019:33)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggandsförvaltningens
yttrande och översänder detta till Finspångs kommun som Katrineholms kommuns
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig gällande ett samrådsförslag till ny
översiktsplan för Finspångs kommun. Ärendet har skickats till
samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning där följande yttrande har angivits:
”Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Finspång upplevs välarbetat och den
digitala versionen skapar en bra tillgänglighet. Katrineholms kommun ställer sig
positiva till att Finspångs kommun pekar ut LIS-områden i anslutning till sjön
Tisnaren. En ökad bostadsbebyggels i området stärker utvecklingen av landsbygden
för båda kommunerna.
I övrigt har Katrineholms kommun inget att erinra.”
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-11
 Tjänsteskrivelse Samråd om ny översiktsplan Finspångs kommun, 2019-01-21
_________________
Beslutet skickas till:
Finspångs kommun
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 60

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för
Kontaktcenter under tiden 2019-03-15—2019-03-24. (KS del § 35)
Dnr KS/2019:1-029
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift
1 923:2019-03-04 § 25
Vård-omsorgsavgift
17 444:2019-03-04 § 25
Avloppsanordning
6 090:2019-03-04 § 25
Skrotning av bil
8 100:2019-03-04 § 25
Utköp av Ipad
4 236:2019-03-04 § 25
Musikskoleavgift
2 700:2019-03-04 § 25
Dnr KS/2019:2
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej
ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till
hemvärnet.
(KS/ del § 29)
Dnr KS/2019:3 – 163

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Inrapportering av statsstöd för att minska och motverka segregation i Katrineholms
kommun – Tillväxtverket
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ge ekonomioch personalchef Susanne Sandlund rätt att underteckna inrapportering av statsstöd
för att minska och motverka segregation Katrineholms kommun. (KS del § 28)
Dnr KS/2018:325 – 040
Yttrande över detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Lövkojan
10, Kvarnen etapp 1. (KS/ del § 27)
Dnr KS/2019:87 – 212

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bidrag till Katrineholm Bandy
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag om 20 000 kronor till Katrineholms bandykval 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS/ del § 26)
Dnr KS/2019:90 – 045
Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 35 000 kronor till Seniorgalan i Katrineholm 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 15)
Dnr KS/2019:93 – 045
Bidrag till internationella kvinnodagen, Romano Merako
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan om ett bidrag till föreningen Romano Merako. (KS/del § 30)
Dnr KS/2019:96 – 045
Bidrag till Kajrocken 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
40 000 kronor till Studiefrämjandet Sörmland.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 34)
Dnr KS/2019:97 – 045
Bidrag till Katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbete för integration och
en fritid i idrottsrörelse
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till ungdomsstipendier till Katrineholms Rotaryklubb.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 32)
Dnr KS/2019:102 – 045
Bidrag till Sköldingedagen
Kommunstyreslen ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
30 000 kronor till Sköldingedagen.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 33)
Dnr KS/2019:103 - 045
Bidrag till konstgräscup för flickor, 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 7500
kronor till föreningen DFK Värmbol.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 37)
Dnr KS/2019:118-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 61

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:11

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-27
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§ 62

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 201902-13.
Handl.nr 2019:414
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde 201902-20.
Handl.nr 2019:420
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-02-13, § 5
kompetensutveckling ”Miljonen”.
Handl.nr 2019:718
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde den 2019-02-08 med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Handl.nr 2019:418
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2019-02-14 med
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.
Handl.nr 2019:439
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet 2019-02-08,
§ 4/19 Verksamhetsberättelse 2018 – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård.
Handl.nr 2019:553

Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt laga kraft bevis över detaljplan för
Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun.
Handl.nr 2019:434
Remiss – Grönplan för Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande Remiss- Grönplan för
Eskilstuna kommun. Ärendet skickades vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
för bedömning där bedömningen gjordes att inga synpunkter finns att lämna om
ärendet. I enlighet med avstämning med kommunstyrelsens ordförande meddelas att
kommunen avstår från att yttra sig i ärendet.
Dnr KS/2019:72 - 212

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt granskning för detaljplan Granhammar
3:18, 3:19 och 2:1
Dnr KS/2017:586 - 212
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-27

29

Svar på remiss angående Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning enligt
miljöbalken - Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg.
Dnr KS/2019:65 – 400
Mälardalsrådet har översänt två rapporter – En bättre sits i världen och Stockholm
Oslo.
Handl.nr 2019:627 - 629
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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DNR KS/2019:55-003

Reservation angående Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Centerpartiet ser inte att passiv insamling av pengar är ett så stort problem att det behöver regleras
med ordningsföreskrifter i Katrineholms kommun. Det är inget brott att vara fattig eller att be om
ekonomisk hjälp. Det är i stället orsakerna till fattigdomen som måste lösas. Centerpartiet yrkade
därför:
Avslag på paragraf 12 till förmån för tidigare lydelse, enligt nedan, samt som en konsekvens av detta
förändring även av 5 23.

"lnsamling av pengar 5 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller
liknande, 2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik."
Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrinehof m 27 mars 2Ot9

i*-fr.^'/>'/
hy/

Fredriksson, Centerpartiet
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Reservation. Revidering av lokala ordningsföreskrifter KS/2019:55
Ett tiggeriförbud blir ett slag i luften då det inte löser några problem och förbättrar inte

situationen för den som tigger. Om man inför ett tiggeriförbud så måste kommunen ha en
plan för hur man kan hjälpa de här människorna. För att införa ett förbud krävs också att den
verksamhet man vill förbjuda inte stör den allmänna ordningen. Vi har svårt att se att så
skulle vara fallet. Vi anser att ett tiggeriförbud dessutom är diskriminerande då åtgärden

först och främst är riktad mot en folkgrupp, nämligen de romer från Rumänien som befinner
sig i kommunen.

Viyrkade avslag på de föreslagna ändringarna i paragraf 12 och paragraf 23 som gäller passiv
insamling av pengar i förslaget till revidering av ordningsföreskrifter. Då vi inte fick gehör för vårt
yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Rosendahl
Joha Frondelius
Tony

Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

Katrineholm 2713 -2Ot9

v4

Kov

M

Zöq-s3-77

ur.-IsTvzq*sext

3/-z

?ila3ctC

rniljöportiet de gröno
KATRINEHOLM

Särskilt yttrande KS 20190327

Arende Revidering av lokala ordningsftireskrifter
Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun motsätter sig ftiljande skrivning under $ 12 i
fiirslaget till reviderade ordningsforeskrifter
"Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår avbilaga4."
När ärendet behandlades i Bygg- och Miljönämnden 20190306 yrkade vi att denna mening skulle
strykas i ftirslaget och reserverade oss mot beslutet när yrkandet fiill. Eftersom vi endast innehar en
ersäffarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka avslag och reservera oss. Vi önska dock genom
detta särskilda yttrande framftira att vi inte står bakom beslutet med ftiljande motivering:

Miljöpartiet i Katrineholm ställer sig inte bakom ett tiggeriftirbud. Det är långt ifrån optimalt
att människor ska behövatigga ftir att klara sin ftirsörjning, men när det inte finns några
andra lösningar att tillgå måste en människa i nöd å be andra människor om hjälp fiir aff
överleva.

Att infiira ett tiggeriftirbud osynliggör och marginaliserar redan utsatta människor
ylterligare.Det gär heller inte att lagstifta bort fxtigdom. Sverige måste drivapä inom EU så
att de länder i Europa som brister i sitt sociala ansvar gentemot sina egna medborgare,tar ett
större ansvar och fiirbättrar levnadsftirhållandena ftir utsatta gupper.
Det är ingen hemlighet att det främst är romer som drabbas i dessa länder, men fattigdomen
och antiziganismen ftirsvinner inte genom ett fiirbud mot tiggeri i Sverige. Vad det gör är att
det sopar problemen under mattan. Och det är inget alternativ om man som Miljöpartiet vill
aff vi ska hjälpas ät attta socialt ansvar.
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

enligt

Nicklas

81/'

Kowrl,a

p

sjsr-v PELsaFl

zög-o3-* 5 63

.3ilcac.

rniliöportiet de gröno
KATRINEHOLM

Särskilt yttrande KS 20190327

Ärende "Dags att bygg a ett klimatsmart Katrineholm"
Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun motsätter sig beslutet att besvara motionen "Dags att
bygga ett klimatsmart Katrineholm"
Eftersom vi endast innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka bifall och reservera
oss. Vi önska dock genom detta särskilda yttrande framftira att vi inte står bakom beslutet aff
besvara motionen. Vi har ftir avsikt att återkomma i frågan när motionen behandlas i

Kommunfullmäktige.
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 20190329

Nicklas Adamsson
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rniliöportiet de gröno
KATRTNEHOTM

Särskilt yttrande KS 20190327, DNR KS/2019:120-042

Arende Kommunstyrelsen plan med budget 2019
Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun motsätter sig beslutet i iirendet. Eftersom vi endast
innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka avslag och reservera oss. Vi önska dock
genom detta såirskilda yttrande och nedanstående motivering framftira att vi inte står bakom
beslutet. Vi hänvisar istället till vårt eget budgetftirslag.
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

20190329

Nicklas Adamsson
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DNR KS/2019:II7-O4O

Reservation angående Ekonomi i balans 2019
Årets första ekonomiuppföljning pekar på att 2019 års bokslut slutar i ett underskott om
Socialdemokraternas och Moderaternas budget genomförs. Av den anledningen presenterar

kommundirektören förslag för att nå en ekonomi i balans under 2019. Det är kommunstyrelsens
uppgift att ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet.
Vid tidigare tillfällen (2OL2) i motsvarande ekonomiska situation har nämnderna uppmanats ta fram
sparförslag som redovisats med konsekvensbeskrivningar inför beslut i kommunstyrelsen. Vi anser

att detta är en mer korrekt hantering av ett sådant ärende.
Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet på
återremiss för att förslaget ska kompletteras med konkreta förslag från nämnderna kompletterade
med konsekvensanalyser för personal och måluppfyllelse.
Då vårt yrkande om återremiss avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet samt även

mot beslutet i sin helhet.
Katrinehof m 27 mars 2Ol9
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miliöportiet de gröno
KATRINHHOTM

Särskilt yttrande KS 20190327, DNR KS/2019:l 17-040

Arende Ekonomi i balans
Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun motsätter sig beslutet i ärendet. Eftersom vi endast
innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka avslag och reservera oss. Vi önska dock
genom detta särskilda yttrande och nedanstående motivering framlora att vi inte står bakom
beslutet:

Årets forsta ekonomiupploljning pekar på att2019 års bokslut slutar i ett underskott om
Socialdemokraternas och Moderaternas budget genomfiirs. Av den anledningen presenterar
kommundirektören örslag fiir att nå en ekonomi i balans under 2019. Det är
kommunstyrelsens uppgift att ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet.

Vid tidigare tillftillen (2012) i motsvarande ekonomiska situation har nämnderna uppmanats
ta fram spartörslag som redovisats med konsekvensbeskrivningar infijr beslut i
kommunstyrelsen. Vi anser att detta är en mer korrekt hantering av ett sådant ärende.

Vi önskar se att ärende tas tillbaka fijr att komplettering med konkreta forslag från
nämnderna kompletterade med konsekvensanalyser for personal och måluppfullelse.

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

20r90329

Nicklas Adamsson
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