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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, kl. 08:15 – 12:10

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson
(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica
Vemic (SD), Jesper Ek (L) ( ej § 25), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson
(S)

Beslutande ersättare

Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), Victoria Barrsäter (C) (§ 25)

Ersättare

Victoria Barrsäter (C), 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

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski , kommundirektör Sari Eriksson,
näringslivschef Stefan Toll, avdelningschef Erik Bjelmrot, säkerhetschef Tobias Plantin, Joakim
Truedsson (S), ordförande i rådet för trygghet och säkerhet, beredskapsamordnare Alexander
Jansson, Per Gustafsson (Västra Sörmlands Räddningstjänst)

Utses att justera

Joha Frondelius (KD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2020-02-04
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§1

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringen att ärendet Risk- och
sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun flyttas från fullmäktigeärendena till att
tas upp som första ärende i gruppen med kommunstyrelseärenden.
_________________
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Justerandes sign
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§2

Kommunstyrelsens verksamhet
Näringslivschefen Stefan Toll summerar några av de händelser som ägt rum inom
näringslivsområdet under 2019. Vidare informeras om några av de förändringar som är
aktuella under 2020.
Avdelningschefen Erik Bjelmrot informerar om de processer som pågår kring några
aktuella detaljplaner.
Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Christoffer Öqvist (M), Joha
Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Göran Dahlström (S), Jesper Ek
(L) samt näringslivschefen Stefan Toll och avdelningschefen Erik Bjelmrot.
_________________
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Justerandes sign
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§3

Omvärdsbevakning
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om företeelsen med social dumpning.
Socialförvaltningen genomför för närvarande en fördjupad granskning av förekomsten
av anlända till kommunen.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Nicklas
Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl
(V) samt kommundirektören Sari Eriksson.
_________________
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§4

Pågående viktigare/större uppdrag och händelser
Säkerhetchefen Tobias Plantin ger en lägesbild gällande trygghet och säkerhet för
Järvenskolorna särskilt avseende obehöriga personer på skolområdet.
Under informationen yttrar sig Jesper Ek (L), Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl (V)
samt säkerhetschefen Tobias Plantin.
_________________
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§5

Rådet för trygghet och säkerhet
Joakim Truedsson (S), ordförande i rådet för trygghet och säkerhet, och säkerhetschefen
Tobias Plantin presenterar arbetsformen för rådet för trygghet och säkerhet. Vidare ges
en kort redogörelse över frågeområden som rådet behandlat och även arbetet
framgent.
Under informationen yttrar sig Joakim Truedsson (S), ordförande i rådet för trygghet och
säkerhet samt säkerhetschefen Tobias Plantin.
_________________
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§6

Näringslivsrådet
Christer Sundqvist (M) och näringslivschefen Stefan Toll rapporterar om
näringslivsrådets verksamhet. Under 2019 har fyra möten genomförts utifrån det
samverkansprogram som tagits fram.
Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Gunilla
Magnusson (S), Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson
(C) samt näringslivschefen Stefan Toll.
_________________
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§7

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Per Gustafsson (Västra Sörmlands Räddningstjänst) informerar om den nya
brandstationen och även hur den har förbättrat förutsättningarna för arbetet. Vidare
informeras om hur det fungerar med samverkan gällande systemledning med
Räddningstjänsten Östra Götaland.
Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S) samt Per
Gustafsson (Västra Sörmlands Räddningstjänst) och kommundirektören Sari Eriksson.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:447 759

Upphandling av vård och sociala tjänster
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Katrineholms kommun tecknar avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande upphandling av extern vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde från och med 1 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.
Vid socialnämndens sammanträde 18 december 2019 beslutades att, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningen får i uppdrag
att teckna avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård
och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.
Under kommunstyrelsens beredning har gällandedatumet ändrats från den 1 januari till
den 1 mars. Detta för att inte föregå kommunfullmäktiges beslut. Ändringen har skett i
samråd med socialförvaltningen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Socialnämndens beslut, 2019-12-18, § 135
Information Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av
vård från Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
• Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07
____________________
•
•
•

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2019:358 009

Revidering av handlingsplan CEMR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nu gällande handlingsplanens giltighetstid gick ut i december
2019 lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder om en revidering av
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande
plan med budget 2020-2022.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen
av Katrineholms kommuns arbete med genusmedveten styrning och är att betrakta som
ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med genusmedveten styrning utgår
redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.
Handlingsplanen skickades ut på remiss och utefter inkomna remissvar har det
utarbetats ett förslag till nya handlingsplan. Det är viktigt att understryka och påminna
om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i
deklarationen. Exempel på detta är arbetet inom områden som utbildning, hälsa samt
säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna
handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån vårt
jämställdhetsarbete under kommande period.
De inkomna underlagen har lett till dessa prioriterade artiklar varav tre stycken
kommer att gälla för samtliga nämnder samt övriga artiklar kommer ha en eller
flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.
Kulturnämnden önskade tillägg med artikel 20 – Kultur, idrott och fritid, vilket så också
har gjorts. Övriga nämnder hade inga synpunkter på förslaget.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-10
Förslag – Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nu gällande - Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nämndernas remissvar (finns tillgängliga i akten)

Ordförandens sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommunstrategen Henrik Skogberg.
Han anmäler även några redaktionella förändringar samt att bildningsförvaltningen ska
tilläggas under artikel 27.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:419 009

Antagande av förbundsordning kommunalförbundet
Sydarkivera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi.
2. Vidare att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från
och med år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder digital slutförvaring av handlingar
samt råd och stöd kring arkiv och informationshantering. Som medlemskommun får
man därmed tillgång till ett digitalt slutarkiv som ersätter vårt fysiska arkiv. Det fysiska
arkivet kommer fortsatt finnas kvar för bevarande och hantering av befintliga
handlingar.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 (§ 127) att teckna en avsiktsförklaring om
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under 2019 har ett arbete pågått med
att förbereda kommunerna i Sörmland samt etablera ett lokalkontor.
Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under året även fatta
beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsstyrelse samt besluta om nytt
arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet.
I samband med beslut om avsiktsförklaring 2018 budgeterades kostnaden i
Övergripande plan med budget för medlemskapet i Sydarkivera.
• Avsiktsförklaringen kostade under 2019-2020 4 kronor per invånare och år.
• Medelemsavgiften från och med 2021 kostar 27 kronor per invånare och år.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08 (kompletterad med
ekonomiska uppgifter efter kommunstyrelsens sammanträde)
Förbundsfullmäktiges beslut, 2019-04-05, § 16
Förbundsordning inklusive bilagor
Verksamhetsplan 2020 med budget och ekonomisk plan för 2021-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius
(KD) samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
____________________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:18 003

Revidering av attestreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av attestreglementet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande attestreglemente (KF 2019 § 22) omfattar beloppsgränser för attest och
signering av fakturor. Beloppen reglerar samtidigt beloppen vid investeringar. Vid större
investeringar kan därmed fakturabeloppet överstiga den beslutade beloppsgränsen och
fakturan ska då attesteras av kommundirektör eller ekonomichef.
Då kunskap och kontroll av investeringens genomförande finns inom respektive
förvaltning föreslås ett tillägg till gällande attestreglemente: Vid investeringar beslutade av
kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som ryms inom
investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-10
• Förslag - Attestreglemente
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:153 219

Svar på motion om klimatsmart byggande i
Katrineholm 2.0
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bygg- och
miljönämndens beredning av ärendet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP) har inlämnat en motion om
klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0. Motionen utmynnar i följande yrkanden:
•

•
•

Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt ska
uppföras i trä.
Att man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.
Att Katrineholms kommun i sina ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all
nybyggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation
ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Ärendet har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden samt Katrineholm Fastighets
AB (KFAB).
Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträdet den 11 december 2019 § 131 att
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet beskrivs
hur arbetet kring dessa frågor ser ut idag. Bland annat nämns att förvaltningen har i
uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och att det idag till exempel skrivs in i samtliga exploateringsavtal att
byggnaders specifika energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, att
man ska källsortera samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Förvaltningen belyser också att ett krav på Miljöbyggnad Guld gällande nybyggnation
eller ombyggnation innebär ökade byggkostnader.
KFAB meddelar att de avstår från att yttrar sig.
I KFABs dokument Standard för projektering och utförande av bygg- och installationsarbeten
daterad 2019-11-12 står det, bland annat, att alla nya hus som byggs ska utföras som
Miljöbyggnad Silver, med undantag för bostäder där solvärmelasten får vara brons.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•
•

Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-12-11, § 131
Motion från Miljöpartiet om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0, 2019-04-15

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:166 719

Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra
olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att verkställa
motionen inom befintlig ram.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) och Jesper Eks (L) yrkande
reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en motion om
att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på katrineholm.se.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
Att Katrineholms kommuns hemsida uppdateras med jämförbar information om
hemtjänstutförarna enligt motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som ställer sig positiv till
motionen och att publicera jämförbar information mellan olika hemtjänstutförare i
kommunen. Idag publicerar man information om de olika hemtjänstutförarna men
ingen jämförbar information mellan dem. Förvaltningen behöver närmare undersöka
hur en sådan presentation kan se ut.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-12-05, § 119
Motion från Kristdemokraterna om att det saknas möjlighet att jämföra olika
hemtjänstutförare på katrineholm.se, 2019-04-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Jesper Ek (L), bifall till motionen.

Ordförandens sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2019:230 751

Svar på motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och
Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) yrkande
reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) och Inger Fredrikssons (C) yrkande
reserverar sig Jesper Ek (L) och Inger Fredriksson (C).

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Motionen utmynnar i följande yrkande:
•

Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt
motionens intentioner.

Motionen har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Socialnämnden redogör i sitt remissvar för sina rutiner och arbetssätt vid händelse av
avhysning samt konstaterar att man uppfyller myndighetsuppdraget. Bedömningen är
att nollvision redan är en ambitionsnivå. Ytterligare förebyggande arbete utanför
myndighetsuppdraget förutsätter beslut om uppdrag till socialförvaltningen.
KFAB konstaterar i sitt remissvar att man har fastslagna rutiner vid eftersläpande
betalningar som innebär tidiga åtgärder och kontakter med socialförvaltningen,
kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag. Under den period dessa rutiner
varit i bruk har ingen barnfamilj avhysts på grund av eftersläpande betalningar.

Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Socialnämndens beslut, 2019-10-23, § 119
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Remissvar Katrineholms Fastigheter AB 2019-11-29
Motion från Vänsterpartiet om nollvision mot vräkning av barnfamiljer, 2019-06-07

Ordförandens sign

Justerandes sign

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 15
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KS/2019:350 028

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till personalutskottets
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek
(L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C). Jesper Eks (L)
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.
Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av
bidraget är något som bör ses över.
Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Personalutskottets beslut, 2019-12-04
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Motion från Liberalerna om ett friskvårdsbidrag för alla, 2019-10-16

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig John Ogenholt (KD), Jesper Ek (L), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar i första hand, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha
Frondelius (KD), att motionen ska återremitteras för att närmare undersöka kostnaden. I
andra hand att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och Jesper Ek (L) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 16
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KS/2019:373 152

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen
för hantering av de synpunkter som framkommit under kommunstyrelsens
sammanträde.

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.
Sårbarheterna återfinns främst i beroendet av el och elektroniska kommunikationer.
Även vattenförsörjningen är ett viktigt område då stora delar i samhället är beroende av
vatten.
Bedömningen av krisberedskapen är att Katrineholms kommuns förmåga att hantera
kriser i huvudsak är god, även om det finns vissa förbättringsområden.
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.
En nämnd har inlämnat en synpunkt gällande beskrivningen över Katrineholms
kommuns befolkningssammansättning (uppgifter som är hämtade från SCB) och menar
att det inte är relevant att dela in befolkning med utländsk bakgrund i kategorier.
Synpunkten tas med i beaktande inför kommande revideringar av dokumentet.
En presentation av analysen har gjorts till Länsstyrelsen som anser att analysen uppfyller
kraven.

Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-22
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
Inkomna remissvar (Finns i akten)
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter
(C), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) samt säkerhetschefen Tobias Plantin.
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för hantering av synpunkter
som framkommit under kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens förslag anses
av styrelsen inte längre vara aktuellt. Vidare enas styrelsen om att ärendet ska beslutas i
kommunfullmäktige.
____________________
Beslutet skickas till:
Akt
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Kommunstyrelsen
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KS/2020:6 042

Kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för åren 2020-2022, 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).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.
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). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Den särskilda yttrande redovisas som bilaga G.
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören med ledning, kommunledningsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsens
avseende perioden 2020-2022, utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför
planperioden 2020-2022 utgår från Vision 2025, Katrineholm – Läge för Liv & Lust,
översiktsplanen, aktuella kommunplan samt övergripande plan med budget som
fastställdes av kommunfullmäktige 16 december 2019, KF § 187.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Förslag - Nämndens plan med budget 2020, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP) 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 2020-2022.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens 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:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS/2019:407 000

Avsiktsförklaring gällande Säker digital
kommunikation (SDK) 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring om deltagande och
finansiering av projekt Säker digital kommunikation (SDK) år 2020.
2. Kommundirektör Sari Eriksson uppdras att teckna avsiktförklaringen.
3. Budgetering ska göras för anslutningsavgiften om 0,93 kronor/invånare inom
befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet
Inera har inkommit med förslag på avsiktsförklaring gällande finansiering av slutförande
av projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge
kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte
av ostrukturerad information mellan varandra.
Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska kunna
ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala
lösningar.
För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas
andel av projektet 2020 också säkras. Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till
att medfinansiera projektet inte representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men
motsvarar minst 174 kommuner (det vill säga 60% av antalet kommuner) kommer en
kompletterande förfrågan med justerat pris baserat på faktiskt befolkningsunderlag att
skickas till dessa kommuner.
Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med
finansiering av gemensamma projektkostnader 2020 för Säker digital kommunikation.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-20
• Avsiktsförklaring inklusive bilagor, Inera 2019-12-20
____________________
Beslutet skickas till:
Inera
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 19
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KS/2019:413 329

Svar på remiss - Handlingsplan för arbetet med
friluftlivsmålen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända
det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland har tagit fram ett förslag till handlingsplan för arbetet
med friluftslivsmålen. Handlingsplanen är ett första steg för förverkliga
friluftslivspolitiken i Södermanland.
Ärendet har beretts i samarbete med representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
Kommunen ser mycket positivt på att utveckla samverkan mellan kommun och
Länsstyrelse i dessa frågor. Friluftsområdet är ett stort arbetsområde för
besöksnäringen och inom turismuppdraget i Katrineholms kommun.
Handlingsplanen är indelad i fyra fokusområden:
• Samverkan, samordning och kunskap,
• Friluftsliv för alla – tillgång och tillgänglighet
• Naturturism och friluftsliv
• Friluftsliv i skyddad natur
Inom varje fokusområde har Länsstyrelsen har tagit fram en nulägesanalys med
tillhörande förslag på åtgärder.
Inom området Samverkan, samordning och kunskap önskar kommunen ett förtydligande
kring vilket stöd och vilka resurser Länsstyrelsen kan ge kommunen. Kommunen belyser
behov av stöd särskilt till mindre kommuner i länet.
Kommunen föreslår att punkt åtta, sammanställa finansieringsformer för friluftsliv, är en
åtgärd som bör prioriteras och även inkludera finansieringsformer för naturvård och
biologiskt mångfald.
Kommunen efterfrågar även regionala riktlinjer för att hantera motsättningar inom
friluftslivet där olika intressen konkurrerar med varandra. Information om regler kring
allemansrätt och tex framförande av motordrivna fordon på vandringsleder borde
kunna tas fram av Länsstyrelsen för spridning i samtliga kommuners
informationskanaler.
Naturkartan är en tjänst kommunen anser att Länsstyrelsen borde samordna för
samtliga kommuner i länet istället för att alla kommuner har en egen licens. Detta för att
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öka tillgängligheten till alla våra friluftsområden i länet och reducera licenskostnaderna
för de enskilda kommunerna.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-17
• Remiss – Handlingsplan för arbetet med friluftslivsmålen
____________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS/2020:38 232

Exploatering och köpeavtal avseende fastigheterna
Djulö 2:64-2:69, Sjötorp Bygg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Sjötorp Bygg AB, 556772-0460, nedan kallat Bolaget har sedan tidigare (2018) byggt 2 st
flerfamiljshus vid Djulö Backar med träfasad. Bolaget har tidigare framfört önskemål om
att få köpa ytterligare byggrätter inom området.
Kommunen skickade i slutet på november ut intresseanmälan till 25 st byggföretag, som
anmält intresse för att bygga bostadshus inom Katrineholms tätort. De hade möjlighet
att inkomma med förslag på byggnation under december 2019, för fastigheterna Djulö
2:64 - 2:69. Två av kraven var att husen skulle uppfölja standarden för Miljöbyggnad 3.0,
liksom att byggföretaget skulle redovisa erfarenheten av att bygga enligt Miljöstandard
3.0. 6 st svar inkom för tomterna vid Djulö Backar, där 2 st av företagen uppfyllde alla
kraven bl.a erfarenhet av att bygga enligt standarden Miljöbyggnad 3.0. Kommunen
valde Bolaget utifrån redovisade byggnader bedömdes passa väl in övrig bebyggelse vid
Djulö Backar. Bolaget redovisade 4 st parhus med träfasad och 16 st lgh i
bostadsrättform. Kommunen har därefter tecknat exploateringsavtal med bolaget,
liksom köpeavtal förfastigheterna Djulö 2:64-2:69 med en sammanlagd tomtareal på ca 3
300 m2. Bolaget köper fastigheterna för 2 100 000 kr av kommunen.
Exploateringsavtalet och köpeavtalet är villkorat med ett godkännande av
kommunstyrelsen senast 2020-03-30.

Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-24
• Exploateringsavtal
• Köpeavtal
• Karta med fastigheterna Djulö 2:64-69 markerade
____________________
Beslutet skickas till:
Sjötorp Bygg AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2020:37 232

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Nävertorp 5:1, Sjötorp Bygg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Sjötorp Bygg AB, 556772-0460, har sedan tidigare (2016) en markanvisning för 2 st
punkthus vid Duvestrand. Sjötorp Bygg AB nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål
om att utöka markanvisningen och möjligheterna till att förvärva mark inom
detaljplanen Duvestrand i Katrineholms kommun. Kommunen har genom
markanvisningsavtalet anvisat bolaget ytterligare 2 st punkthus intill deras tidigare
markanvisning från 2016.
Bolaget ska till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för uppförandet av 2 st
tillkommande punkthus. Kommunen har därefter möjlighet att utvärdera bolagets
planer innan beslut kan tas. Kommunen och bolaget kan därefter i de fall där
kommunen ser positivt på etableringsplanerna gå vidare med exploateringsavtal och
köpeavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-03-30.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-01-31.

Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-24
• Markanvisningsavtal
• Karta med punkthusen markerade
____________________
Beslutet skickas till:
Sjötorp Bygg AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 22
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KS/2019:411 049

Stiftelsen Makarna Brisefalks fond
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att gåva som mottagits av Katrineholms kommun
kommer att registreras i en egen stiftelse och att kommunstyrelsen är stiftelsens
styrelse och har uppdraget att förvalta denna..
2. Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström, är firmatecknare.
3. Richard Eriksson är vald revisor.
4. Hos Länsstyrelsen anmäla ”Stiftelsen Makarna Brisefalks fond”.

Sammanfattning av ärendet
I testamente efter avlidne Lennart Brisefalk framgår det att Katrineholms kommun
erhåller penninglegat om 200 000 kronor och att kommunstyrelsen i Katrineholm
beslutar om förvaltning av medlen.
Det framgår också att medlen ska placeras under namnat ”Makarna Brisefalks fond” och
att ändamålet med medlen är att de ska användas som stipendier till elever på det
estetiska programmet vid Duveholmsgymnasiet.
För att en stiftelse ska kunna bildas krävs uppgift om stiftelsens förvaltare,
styrelseordförande och styrelseledamöter. Även revisors namn ska anges i ansökan
samt vem som har rätt att företräda stiftelsen. En stiftelses namn ska innehålla ordet
stiftelse varför det är tillagt i grundnamnet.

Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-21

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen- ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 23
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KS/2019:408 045

Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll 2020 - Katrineholm
Cupallians
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholms Cupallians ett bidrag på 70 000
kronor till genomförande av Katrineholm Cup Fotboll 2020.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholms Cupallians inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Cupallians har inkommit med en ansökan om bidrag till hyreskostnader
samt för organisationsutvecklingar. Katrineholm Cup Fotboll har anordnats två år i rad
och föreningen ansöker nu om bidrag för att kunna genomföra cupen även under år
2020.
Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2020 Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-11
Ansökan om bidrag för Katrineholm Cup Fotboll, daterad 2019-12-10

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm Cupallians
Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 24
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KS/2020:24 045

Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett bidrag
på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2020.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma med
en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har
använts.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga H.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har inkommit med en ansökan om bidrag för
genomförande av Katrineholm jazz- och bluesfestival 2020.
Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en
jazzfestival i Katrineholm. 2019 års festival var gratis för besökarna och målet framöver
är att festivalen ska vara det även i fortsättningen. 2019 års festival hade omkring 1 500
besökare i alla åldrar och festivalen möjliggjordes genom sponsring.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival,
daterad 2020-01-07

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström
(S), Cecilia Björk (S), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C) och Nicklas Adamsson
(MP).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag med motiveringen att bidraget borde inarbetats i
budgeten.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
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kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande.
Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm jazz- och bluesfestival
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akten
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KS/2020:31 045

Bidrag till Katrineholm Pride 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)
Katrineholm för att arrangera Katrineholm Pride 2020.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.
Jäv
Jesper Ek (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
RFSL Katrineholm har den 13 januari inkommit med en bidragsansökan för att arrangera
Katrineholm Pride mellan 4 -9 maj 2020. Under veckans vardagar kommer olika
aktiviteter kopplade till Pride att arrangeras och veckan kommer att avslutas med en
Prideparad den 9 maj.
I Katrineholms kommunplan 2019-2022- Attraktion och Liskvalitet står det att goda
förutsättningar ska skapas för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och kvalité.
Föreningslivet är ett viktigt samhällkitt, där kultur och fritidsaktiviteter stärker människor
och samhället och ger verktyg att utveckla och förändra. Arrangemanget stämmer väl
överens med kommunplanen.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Ansökan om kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2020, 2020-01-13

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic
(SD).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar avslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

36 (41)

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Mica Vemic (SD) yrkande. Han
finner att styrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
RFSL Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen
Akten
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§ 26

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Förlikning i mål mellan Borderlight AB och Katrineholms kommun
Kommunjuristen har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att kommunen godtar den
föreslagna förlikningen och att därmed tvistemålen mellan Katrineholms kommun och
Borderlight AB skrivs av. (KS del/2019 § 127)
Dnr KS/2017:90 -059
Delegationsbeslut att utfärda fullmakt till advokat Simon Arvmyren och Martin Bogg
Kommunjuristen har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att utfärda fullmakt för
advokaterna Martin Bogg och Simon Arvmyren eller den som envar av dem i sitt ställe
förordnar, att hos samtliga domstolar och övriga myndigheter i Sverige företräda
Katrineholms kommun genom att t.ex. motta och kvittera medel, handlingar, m.m. och i
övrigt tillvarata kommunens rätt på sätt som anses nödvändigt. (KS del/2019:133)
Dnr KS/2017:90 – 059
Avskrivning av fordran
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Årsavgift livsmedelstillsyn 20 866:2019-12-27, § 151
Påminnelseavgift
restaurangrapport
3 000:2019-12-27, § 151
Tillsynsavgift
alkoholtillstånd
14 500:2019-12-27, § 151
Vård- och omsorgsavgift 266 128:2019-12-27, § 151
Barnomsorgsavgift
40 880:2019-12-27, § 151
Ej återlämnad media
900:2019-12-27, § 151
Kostnad tvättcylinder
669:2019-12-27, § 151
Skrotning av bil
21 600:2019-12-27, § 151
Lokalhyra
500:2019- 12-27, § 151
Borttappat passerkort
500:2019 -12-27, § 151
Dnr KS/2019:2-040
Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla
befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 27 december 2019 till och
med den 6 januari 2020. (KS del/2019 §130)
Dnr KS/2019:5 - 029
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till dansföreställningen Ja. Du. Vi. Dom.- DuD
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 45 000 kronor till dansföreställningen Ja. Du. Vi. Dom. till DuD.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del 2020 § 4)
Dnr KS/2019:234 - 045
Bidrag till Katrineholms kanotklubb
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms kanotklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under år 2019. (KS/del 2019 § 129)
Dnr KS/2019:403 – 045
Bidrag till Orange Match – Katrineholm Värmbol BS
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 10 000 kronor till Orange Match till Katrineholm Värmbol BS.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Bidraget betalas ut under 2019. (KS/del 2019 § 131)
Dnr KS/2019:409 – 045
Bidrag till Stjärnkliniken Cup – Katrineholm Värmbol BS
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Stjärnkliniken Cup till Katrineholm Värmbol BS.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Bidraget betalas ut under 2019. (KS del/2019 § 132)
Dnr KS/2019:410 – 045
Bidrag till boxningsgala – Boxningsklubb Öster
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till boxningsgala till Boxningsklubb Öster.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till medlen under 2019. (KS del/2019 § 135)
Dnr KS/2019:421 – 045
Bidrag till kompressor – Sportdykarklubben Näcken
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till inköp av en kompressor till Sportdykarklubben Näcken.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS del/2019 § 136)
Dnr KS/2019:422 – 045
Bidrag till Katrineholm innebandycup 2020 – Katrineholms innebandyförening
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandycup 2020 till Katrineholms
innebandyförening.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
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3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS/del 2019 § 137)
Dnr KS/2019:423 – 045
Ansökan om bidrag till Värmbol Damcup – DFK Värmbol
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Värmbol Damcup till DFK Värmbol.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS del/2019 § 147)
Dnr KS/2019:427 – 045
Yttrande över samråd – Detaljplan för skola på Norr
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för skola på Norr. (KS del/2020 § 2)
Dnr KS/2019:435 – 212
Bidrag till "Kvitterkvällar" i Stadsparken 2020 - ABF Sörmland/Katrineholm
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till ”Kvitterkvällar” till ABF Sörmland/Katrineholm.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS/del 2019 § 152)
Dnr KS/2019:436 – 045
Bidrag till integrationsprojekt för ungdomar till Stadium Sports Camp - Katrineholms
rotaryklubb
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till välgörenhetskonsert till Katrineholms rotaryklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 1)
Dnr KS/2020:26 – 045
Bidrag till Linnéasimmet 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet till Julita GOIF.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del 2020 § 3)
Dnr KS/2020:30 - 045
_________________
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§ 27

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde
2019-11-25/26, § 203/19 – Aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2020
inklusive ärendets handlingar.
Handl nr 2019:2969, 2019:2970, 2019:2971, 2019:2972, 2019:2973
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde
2019-11-25/26, § 207/19 – Begäran om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i
Sörmlands styrelse inklusive ärendets handlingar.
Handl nr 2019:2974, 2019:2975, 2019:2976, 2019:2977,2019:2978, 2019:2979, 2019:2980
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet 2019-12-16 med
Gemensamma patientnämnden.
Handl nr 2019:3000

Verksamhetsplan med budget
Vårdförbundet Sörmanland har översänt Verksamhetsplan med budget 2020-2020 för
Vårdförbundet Sörmland.
Handl nr 2019:3207, 2019:3208

Sveriges kommuner och Regioner
Sveriges kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 18/2019 –
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
Handl nr 2019:2968

Övrigt
Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms
kommun har vunnit lagakraft 2019-12-03.
Dnr KS/2018:259-212
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över remiss av förslag till en ny
ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och
fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotelloch turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet och VVS och fastighetsprogrammet samt förslag till ändringar av
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Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att
undervisa i ett yrkesämne.
Dnr KS/2019:434-620
Under ärendet yttrar sig Jesper Ek (L), Ulrica Truedsson (S) och Göran Dahlström (S).
_________________
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DNR KS/2019:153-219

Reseruation angående Svar på motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0
Bygg- och miljönämnden hänvisar i sitt utförliga yttrande

till sitt beslut att motionen ska vara
ytterligare
besvarad. lnga
dokument har tillkommit i ärendet som kan motivera ett avslag. lnte heller
under kommunstyrelsens överläggningar framkommer några argument som talar för varför
motionen ska avslås. Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle anses besvarad, precis
som Bygg- och miljönämnden föreslagit.
Då vårt yrkande avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet.

Katrineholm 29 januari 2020

lnger Fredriksson

Joha Frondelius

Tony Rosendahl

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

zo2o

l1o mvnrr-^s\re t l-€.tr-t

*ot-zq 3 \1

Bitaga'b

E
Reservation. Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
KS/2019:230
Barn som lever

ifamiljer som riskerar vräkning lever i en väldigt utsatt situation. Enligt

barnombudsmannens rapport från 2018 så är hela familjen ofta i kris. Den rädsla många har

för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. I rapporten berättar man om hur
barn, efter vräkningen, kan hamna på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där

det även kan bo personer med missbruksproblem. Och det här skapar en stor otrygghet för
de här barnen. Katrineholms kommun saknar idag en nollvision mot vräkning av

barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av regeringen
2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av barnfamiljer som
riskerar vräkning.

Vänsterpartiet yrkade med instämmande av KD bifalltill motionen.
Då

vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm2glL - 2O2O

Joha Frondelius (KD)
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Reservation - ett friskvårdsbidrag för alla
Beteckning: KS/2019:350 - 028

2020-01-29

Motionen yrkar att:

Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad (eller
motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att
själva behöva lägga ut beloppet.
Sammanfattningen av ärendet, som fanns med i handlingarna till personalutskottet
2019-11-25,lar upp att "Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av portalerna
variera utifrån utbud." Men exemplen på prisforslag saknas helt. Vidare: "Om kommunen
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig
till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala
foretag." Denna slutsats kan som bäst beskrivas som en gissning då det inte hänvisas till
ett endaste företag som menar att den inte skulle ansluta sig.
Med andra ord bygger beredningen av motionen på spekulation snarare än fakta, och
borde således återremitteras för att genomföras mer grundligt. Där vore prisexempel på

olika portaler rimligt och en enkel förfrågan hos de 10 vanligast använda företag till
friskvårdsbidraget torde ge en tydlig verifiering eller inte av det andra antagandet.
Då vår återremissyrkande föll reserverar jag mig mot beslutet.
För Liberalerna
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DNR KS/2020:6-041
RESERVATION

Angående Kommunstyrelsens plan med budget 2O2O-2O22
Centerpartiet yrkade avslag till förmån för tidigare lagt budgetförslag. €enterpartiet har i vår budget

vivill bland annat se en samhällsbyggnadsnämnd samt har
mindre medel avsedda till posten oförutsett, och vi har gjort andra prioriteringar när det gäller
investeringarna.
en annan syn på resursfördelningen,

Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 29 januari 2020

Fredriksson

Centerpartiet
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Liberolerno
Reservation - Kommunstyrelsens plan med budget 2020-22
Beteckning: KS/2020:6 - 042

202CI-01-29

Till förmån för de ramar vi i Liberalerna angett i vårt förslag till budget, reserverar vi oss
mot beslutet.

För Liberalerna
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RESERVATION
ärende

KSt2o2o:6

- 042

Vi reserverar oss till förmån för vår egen budget i fastställande av internbudget för
kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022, vilken avser ekonomiska

ramar för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt
sa mhä I lsbyg gnadsförva ltningen.

följer utvecklingen och konstaterar att kommunens självständighet inte alltid
räcker. Vi är mycket beroende av statens goda intäkter och den
kommunalekonomiska utjämningen. Regeringens prioriteringar är viktiga för
kommunens välfärd och attraktivitet både för nuvarande medborgare och framtidens

Vi

nya medborgare.
Vi återkommer om ev. justeringar i budget 2020 med löfte om nya miljoner från

regeringen.

2020-01-29
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miljöpartiet de gröno
KATRIIUEHOTM
2020-01-29

Särskilt yttrande KS/2020:6
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Ärende: Kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022
Eftersom Miljöpartiet de gröna endast innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte
yrka eller reservera oss. Vi önskar dock genom detta särskilda yttrande markera att vi i detta
ärende inte står bakom beslutet utan istället fiirordar vårt eget budgetforslag.
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun
2020-01-29

Nicklas Adamsson
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Centerpartiet

DNR KS/2020:24-045

Reservation angående Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020
Föreningen Katrineholms jazz- och bluesfestival har sedan starten 2017 årligen ordnat en mycket
uppskattad jazzfestival med fri entrd för alla besökare. Den får numera sägas vara väl inarbetad.
Eftersom festivalen är återkommande bör bidraget ingå i den årliga verksamheten och kunna sökas
från kulturnämnden. I Centerpartiets förslag till budget för 202O finns en pott om en halv miljon att
söka till årligen återkommande arrangemang inom kulturområdet som inte inryms inom det
traditionella bidragssystemet.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet avslag på bidraget till Katrineholms jazz- och
bluesfestival 2O2O.
Då yrkandet avslogs av

majoriteten, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 29 januari 2O2O
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