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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, kl. 08:15 – 11.25

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Cecilia Björk (S)

Ersättare

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)

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
kommunekologen Linda Aldebert, verksamhetscontroller Anna Marnell, kommunikationschef
Pascal Tshibanda, förvaltningschef Sara Alexanderson, beredskapssamordnare Alexander
Jansson, Johan Harter (Västra Sörmlands Räddningstjänst), Carl-Magnus Fransson (Katrineholms
Entreprenörscentrum)

Utses att justera

Inger Fredriksson (C)
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Stadshuset Gröna Kulle 2020-03-03
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§ 28

Kommunstyrelsens verksamhet
Kommunikationsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen
Pascal Tshibanda, som nyligen har tillträtt tjänsten som kommunikationschef,
presenterar sig för kommunstyrelsen.
Vidare informerar han om kommunikationsavdelningens organisation och om arbetet
framåt. Alla förvaltningar kommer att ha en specificerad kommunikatör för internt och
externt arbete. En ny kommunikationspolicy är under framtagande i enlighet med
kommunstyrelsens uppdrag. Tillgänglighetslagstiftningen skärps under 2020 vilket
kommer att påverka sättet att kommunicera.

SFI
Sara Alexanderson, som nyligen har tillträtt sin tjänst som förvaltningschef för Viadidakt,
presenterar sig för kommunstyrelsen.
Hon informerar även om SFI-verksamheten (svenska för invandrare). En översyn av
rutiner och arbetssätt ska fortsättningsvis ge
• Tydligare studieplaner med tidsbegränsade kurser
• Större fokus på elevens progression
• Samverkan med arbetsmarknadsenheten vid avskrivning
• Nya rutiner för återinskrivning

Befolkningsstatik
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken för
årsskiftet 2019/2020 då antalet invånare uppgick till 34 755 personer.

Medarbetarundersökningen
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om resultatet av den
nyligen genomförda medarbetarundersökningen. Resultatet kommer att hanteras vidare
i en handlingsplan med åtgärder. Uppföljning sker därefter i en ny enkät i slutet av 2020.
Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V),
Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S) samt
kommunikationschefen Pascal Tshibanda, förvaltningschefen Sara Alexanderson,
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski och ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 29

Pågående viktigare/större uppdrag och händelser
Med anledning av det pågående virusutbrottet av Corona informerar Johan Harter
(Västra Sörmlands Räddningstjänst) och beredskapssamordnaren Alexander Jansson om
kommunens beredskap inför en pandemi. Vidare informeras om att en uppdatering av
pandemiplanen pågår.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl (V) samt Johan
Harter (Västra Sörmlands Räddningstjänst) och beredskapssamordnaren Alexander
Jansson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 30

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
Verksamhetscontrollern Anna Marnell informerar om kommunens resultet i Kvalitet i
korthet (KKiK). Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit
att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat
och i dialogen med medborgarna. Bedömningen för Katrineholm är att mätresultaten är
tämligen stabila över tid.
Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S) samt verksamhetscontrollern Anna
Marnell.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Enkät – genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram 2019
Kommunekologen Linda Aldebert informerar om den enkät som kommunen besvarat
gällande genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019.
Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner
har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs
genom en återrapportering. Syftet är att Vattenmyndigheterna ska kunna följa hur det
går med arbetet och göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet
bör se ut.
Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Michael Hagberg (S) samt
kommunekologen Linda Aldebert.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 32

KATEC
Carl-Magnus Fransson (Katrineholms Entreprenörscentrum, KATEC) informerar om
verksamheten i KATEC. Verksamheten bedrivs som en nätverksorganisation utan
anställd personal men som anlitar konsulter utifrån behov. Syftet med verksamheten är
att bidra till tillväxt i regionen genom fler och mer innovativa företag genom
företagsrådgivning, stöd i konceptutveckling, innovationscoachning,
finansieringsrådgivning, affärsutveckling och som kontaktförmedlare/lots till andra
aktörer.
Följande utmaningar ses för 2020
• Region Sörmlands arbete med nytt/förändrat innovationssystem
• Mer aktörssamarbete i Regionen
• Avtal med fler kommuner i Regionen
• Fortsätta bygga kompetens i Specialistpoolen
• Integration av Agenda 2030
• Bygga Sörmlands-community för innovatörer och entreprenörer
Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C) samt CarlMagnus Fransson (KATEC).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:373 152

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom den upprättade risk- och
sårbarhetsanalysen och översänder den till Länsstyrelsen som Katrineholms kommuns
sammanställning av resultatet av kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande.
Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram, i vilket det
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.
Risk- och sårbarhetsanalysen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i januari
månad år 2020, § 16. Då förslag till vissa revideringar togs upp på sammanträdet,
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
Inkomna remissvar (Finns i akten)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommundirektören Sari Eriksson och
meddelar ett en redaktionell ändring kommer att göras under rubriken helägda bolag
där Katrineholms Vatten och Avfall AB kommer att tillföras.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:307 009

Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att möjligheterna till
medborgardialog och påverkan i Katrineholms kommun bedöms vara tillräckliga.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek
(L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att
välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarans inflytande
även mellan val.”

Ärendets handlingar
•
•
•

Ordförandes förslag till beslut, 2020-02-07
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och
Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition
ordförandens förslag till beslut och Jesper Ek (L) med fleras yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:60 041

Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2019 med bilagor och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av
investeringar från 2019 till 2020 om totalt 15 469 tkr avseende investeringar, varav
13 909 tkr avseende pågående investeringar.
3. Genomförda uppdrag avskrivs och pågående uppdrag, enligt kommunplan och
övergripande plan med budget rapporteras i samband med delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut
för verksamhetsåret 2019. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 11 292
tkr.
En medveten återhållsamhet, samordning av resurser, större byggnationer, ökande
bygglovsintäkter samt ett ökat resande med kollektivtrafiken är några av de faktorer som
påverkat resultatet positivt. Denna utveckling har också bidragit till att de ökade
kostnaderna för digitalisering har rymts inom ram.
Målsättningarna inför året har till största del genomförts enligt plan och sammantaget
har verksamheternas resultat och leverans ökat nyttan för både invånare och
kommunens verksamheter

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-17
• Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen, helår 2019
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:79 000

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen genomförd internkontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet
och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som
bidrar till att utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga
verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa
upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen
rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under åren 2019-2020. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger
på de uppgifter som dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men
det finns dock ett antal brister. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas och följs upp i
enlighet med det sätt som anges i rapporten.
Under 2019 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst
internkontrollrapporten. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna
kontrollen i kommunen kommer att fortsätta under år 2020.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18
• Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2019
____________________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2019:372 002

Reviderad delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen, nya förvaltningslagen och en ny
organisation inom kommunledningsförvaltningen har behov av revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning uppstått.
Vid en bredare översyn har även ett antal justeringar för upphandling och
avtalstecknande föreslagits samt anpassning till nya förvaltningslagen. Vidare föreslås en
utökning så att även kommunjuristen kan besluta om att avslå en begäran om en allmän
handling och kan hantera kommunstyrelsens ärenden om skadeståndsanspråk mot
kommunen. Av praktiska skäl föreslås kommundirektören kunna ansöka om statsbidrag
eller projektmedel för kommunen samt utse ombud att göra detsamma.
Kommunstyrelsens ordförande föreslås få delegation på att besluta om yttranden och
remissvar av ringa betydelse och om att kommunen avstår från att avge ett yttrande i
ärenden av ringa betydelse. Det kan t ex handla om när kommunen ombeds yttra sig om
förslag som inte påverkar kommunen. Tidigare har den typen av frågor ofta beslutats
om i form av brådskande ordförandebeslut.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-16
• Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
____________________
Beslutet skickas till:
Delegater
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2020:58 004

Revidering av dokumenthanteringsplan och
arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan samt
arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och
uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och
informationshantering inom kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.
Planen har bland annat ändrats enligt kommunledningsförvaltningens nya organisation
samt ny redovisningslag och ekonomisystem inom ekonomi- och
upphandlingsavdelningen.
Dokumenthanteringsplanen innefattar samtliga avdelningar inom
kommunledningsförvaltningen undantaget personalkontoret som sedan 2014 har en
separat plan.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
• Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
• Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
• Arkivbeskrivning för ekonomi-och upphandlingsavdelningen
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Arkivet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:44 045

Bidrag till MTB-arena - CK Ceres
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 150 000 kronor till MTB-arena till
föreningen CK Ceres.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen förväntas inkomma med en skriftlig redovisning till
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Cykelklubben Ceres har inkommit med en ansökan om bidrag till MTB-arena
(mountainbike). En MTB-arena är ett skogsområde inom vilket det finns ett antal
uppmärkta leder av olika svårighetsgrader. Lederna går på befintliga stigar och vägar
och naturen påverkas minimalt av detta.
Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-28
• Ansökan – Bidrag till MTB-arena, 2020-01-27
____________________
Beslutet skickas till:
CK Ceres
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 40

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-26

14 (18)

KS/2019:416 219

Svar på remiss- Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens beslut som sitt eget och
överlämna det till Boverket som Katrineholms kommuns svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Boverkets har skickat ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i
detaljplan.
Förslaget syftar bland annat till att reglera formerna för överföring av
detaljplaneinformation. Detta för att möjliggöra återanvändning och för att i framtiden
skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Möjligheten att utbyta information mellan
olika aktörer försvåras idag av att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med
olika tekniska lösningar och att den digitala informationen om detaljplaner struktureras
och lagras på olika sätt.
Förslaget syftar även till att ge rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas,
vad gäller exempelvis beteckningar, färgsättningar och gränslinjer, för att uppfylla
tydlighetskravet som ställs i plan- och bygglagen.
Remissen har skickats till bygg - och miljönämnden som ställer sig positiva till
remissförslaget och menar att en enhetlighet mellan kommunernas detaljplaner
kommer på sikt att underlätta för samtliga aktörer i samhällsbyggnadsprocessen och
möjliggöra en ökad digitalisering.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-05, § 9
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23
Remiss – Finns att läsa på följande länk:
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-tillboverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-samt-forslag-till-boverketsallmanna-rad-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/
____________________

•
•
•
•

Beslutet skickas till:
Boverket
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS/2020:35 209

Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram
Vingåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande yttrande och översända till Vingåkers
kommun:
Katrineholms kommun ser positivt på att Vingåkers kommun föreslår utveckling i orterna
Baggetorp och Marmorbyn. I Katrineholms översiktsplan 2030 har sträckan Katrineholm mot
Vingåker pekats ut som utvecklingsstråk. En gemensam syn på utvecklingen gynnar underlag
för kollektivtrafik, cykeltrafik samt stödjer service i tätorterna.
I övrigt har Katrineholms kommun inga synpunkter på bostadsförsörjningsprogramet.

Sammanfattning av ärendet
Remiss av bostadsförsörjningsprogram i Vingåkers kommun har inkommit till
Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett remissvar
enligt ovanstående.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-03
• Remiss bostadsförsörjningsprogram Vingåkers kommun 2020-01-15
____________________
Beslutet skickas till:
Vingåkers kommun
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 42

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Förordnande av chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som chef stöd och samordning samt Kontaktcenter under
tiden 2020-02-17—2020-02-28. (KS del/2020 § 11)
Dnr KS/2020:1-029
Ansökan till hemvärnet
Kommunjurist Kajsa Aldstedt 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/2010 § 8)
Dnr KS/2020:3-163

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Seniorgalan
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 35 000 kronor till Seniorgalan i Katrineholm 2020.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 5)
Dnr KS/2020:42–045
Bidrag till Sweden Grand Prix
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Sweden Grand Prix 2020 till Oppunda Jaktskytteklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 7)
Dnr KS/2020:43–045
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Hittaut Katrineholm till Katrineholms orienteringsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 6)
Dnr KS/2020:46–045
Bidrag till Katrineholms Seniorbowlingklubbs (KSBK) 25-års jubileum
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5 000 kronor till 25-årsjubileum till Katrineholms Seniorbowlingsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 9)
Dnr KS/2020:69–045

Ordförandens sign
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Kommunstyrelsen
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Bidrag till KF-schlager 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 8 000 kronor till KF-schlager 2020 till Kulturgruppen (Resurscenter).
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 10)
Dnr KS/2020:70–045
_________________

Ordförandens sign
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 43

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 1/2020
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa
2020.
Handl nr 2020:213
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.
Handl nr 2020:282
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 4/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om strategi för
genomförande av Vision ehälsa 2025.
Handl nr 2020:296

Övrigt
Remiss - Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och
studiero
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss - Behörighet i ämnet samiska
samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero.
Remissen har stämts av med bildningsförvaltningen som anser att kommunen inte
behöver yttra sig.
Dnr KS/2020:47-620
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation - Välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Beteckning: KSl2019:307 - 009

)

2020-02-26

Liberolerno

Motionen yrkar att: Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att
öka medborgarnas inflytande även mellan val.
Itjänsteskrivelsen påpekas att "hanteringen av e-förslag inte regleras inom lag" och detta
ger kommunen "större möjligheter att forma och styra förslagen som lämnas in."
Tjänsteutlåtandet fortsätter "Som medborgare kan man även ta direktkontakt med de
lokala politikerna och partierna i kommunfullmäktige och nämnderna for att driva en fråga
eller synpunkt. Den samlade bedömningen är att det idag finns flera möjligheter för
Katrineholms medborgare att framföra synpunkter, åsikter, tankar och id6er." Slutligen
"Vid ett eventuellt införande av e-förslag behöver det därför tillforas eller omprioriteras
resurser i form av tid och personal att hantera detta."
Demokrati är inte gratis, och måste kämpas för och försvaras in i det sista. Den
Katrineholmska demokratin kan tveklöst stärkas men tjänsteutlåtandet ställer olyckligtvis
demokratisk delaktighet mot ekonomiska resurser. Det finns dessutom en uppenbar risk
då allmänheten bl a hänvisas till att ta direktkontakt med lokala politikerna och partierna
att "medborgarförslaget" kan upplevas behöva lämnas till rätt parti for att ha en god
möjlighet till att kunna framgångsrikt genomdrivas.
Med anledning av detta reserverar jag mig mot beslutet
,.,

För Liberalerna

.,.*,

Jesper Ek, gruppledare
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