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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.40

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Pat Werner
(S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic
(SD)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD)

Ersättare

Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist
(S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Jesper Ek (L),

Övriga
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, ekonomi- och
personalchef Susanne Sandlund, kommunkoordinator Karin Rytter, It- och
kommunikationschef Ulrika Westerberg, förvaltningschef Helene Björkqvist
Mica Vemic (SD)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-05-02
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§ 67

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Rekryteringar
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om hur de pågående rekryteringarna
fortskrider.
Näringslivshändelser
Kommunchefen Sari Eriksson redogör för den senaste tidens näringslivshändelser.
Nya företag
Kommunchefen Sari Eriksson rapporterar att 52 nya företag har startats under
perioden januari – mars 2017. En ökning mot föregående år samma tid med 10,6%.
Studentevent
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om det studentevent som arrangerades den
4 april, en inspirationskväll för studenter. Inbjudna var studenter folkbokförda i någon
av KFV-kommunerna som studerar på program som leder till jobb inom förskola,
skola, vård, hälsa eller socialtjänst. Under arrangemanget presenterades Katrineholms
kommun som arbetsgivare. Många studenter blev intresserade av de
utbildningstjänster som kommunen erbjuder.
Digitalisering
It- och kommunikationschefen Ulrika Westerberg informerar om arbetet med
digitalisering som pågår.
Samtliga nämnder har ett uppdrag om att utveckla verksamheterna genom nya etjänster och digitalisering. Utifrån uppdraget har bland annat en ny e-tjänsteplattform
tagits fram och lanserats under mars. Plattformen underlättar för användning av
tjänsterna via mobil och surfplatta. Under informationen omnämns flera exempel på
digitala tjänster som utvecklats.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Sten Holmgren (C) samt
kommunchefen Sari Eriksson och It- och kommunikationschefen Ulrika Westerberg
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för
Katrineholms kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2017 baserad på mars månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 0,5 mkr
Bildningsnämnden 5,6 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -6,2 mkr
Summa nämnderna -0,1 mkr
Pensioner 1,0 mkr
Skatteprognos + bidrag 1,4 mkr
Summa finnansen 2,4 mkr
Budgetrat resultat 30,2 mkr
Prognostiserat resultat 32,6 mkr
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för mars 2017. Bland
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 226 personer att jämföra
med februari då antalet uppgick till 3 198 personer. Sjukfrånvaron i
andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i mars 2017 till 7,8 procent och
motsvarande siffra för februari var 9,7 procent.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 69

Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad
sjukfrånvaro
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om hälsofrämjande
arbetsplats utifrån det övergripande uppdraget om hälsofrämjande arbetsplats och
minskad sjukfrånvaro.
Bland annat pågår under året en kartläggning av sjukskrivningar och
rehabiliteringsutbildningar.
Följande områden behöver utvecklas
• Strukturer av basprocesserna
• Kompetenshöjning i rehabiliteringsprocesser, arbetsmiljö och arbetsrätt
• Dokumentation
• Tidiga insatser
• Frågan ska finnas på dagordningen
• Ledarskap – medarbetarskap
• Värdegrund och förhållningssätt
• Delaktighet och gemenskap
• Kommunikation och mötesplatser
• Hälsa och arbetsglädje
Vidare redogörs för det aktiviteter som är pågående/planeras inom området attraktiv
arbetsgivare utifrån modellen ARUBA (attrahera, rekrytera, underhålla, behålla,
avsluta).
Kommunstyrelsen konstaterar att det är angeläget att deltagande i
rehabiliteringsutbildning prioriteras inom förvaltningarna.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Johan
Söderberg (S), Ewa Callhammar (L), Pat Werner (S) samt ekonomi- och
personalchefen Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

Extratjänster
Kommunkoordinator Karin Rytter ger en lägesrapport vad gäller extratjänster. För
närvarande har Katrineholms kommun 29 personer anställda i extratjänster. Fokus
framöver ligger på att ta fram ytterligare arbetsplatser.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
kommunkoordinatorn Karin Rytter
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 71

Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med
Katrineholms Industrihus AB (KS/2017:202)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har lämnat sig årsredovisning för 2017. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat efter finansiella poster för 2016 på 8 200 000
kronor för KFAB och 5 354 000 kronor för KIAB. Rörelseomslutningen för de båda
bolagen var sammanlagt 346 071 000 kronor.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens
finansiella ställning på den 31 december 2016 samt att förvaltningsberättelserna är
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-06
• Årsredovisning 2016 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young
• Årsredovisning 2016 för KIAB revisionsberättelse, Ernst & Young
• Lekmannarevisorernas granskningsrapporter
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 72

Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland
(KS/2017:210)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet
Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 21 mars 2017 att godkänna
årsredovisningen för 2016 och överlämna den respektive fullmäktige i
medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2016 på
sammanlagt 1 082 000 kronor. Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen
framkommer att förbundets revisorer gjort bedömningen, att direktionen bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och tillstyrker därför att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i den samman ansvarsfrihet.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-06
Missiv: Årsredovisning och bokslut 2016 – Vårdförbundet Sörmland
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsrapport: Vårnäs Behandlingshem – kartläggning av
fastighetsförhållanden, pwc
• Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2016, pwc
• Granskning av årsredovisning 2016, pwc
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 73

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (KS/2016:63)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun som ersätter styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån förändringar i lagstiftning och nytt synsätt har kommunledningsförvaltningen
sett över styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy. Kommunens arbete med
inköps- och upphandlingsfrågor har helt förändrats i och med att all upphandling över
direktupphandlingsgränsen genomförs av extern part. Kommunen har gått från att ha
en egen utförarfunktion till en beställarfunktion där kravställning har fått en central
roll. Kommunledningsförvaltningen har i samband med detta påbörjat ett
förbättringsarbete med förslag till nytt inriktningsdokument som en grundläggande
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Värt att notera i sammanhanget är att ytterligare utvecklingsarbete pågår med
framtagande av verkställighetsdokument i form av nya rutiner för upphandling och
direktupphandling, checklistor, mallar för dokumentation samt anvisningar till stöd
för det praktiska arbetet med direktupphandling.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14
Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun 2017-03-14
Uppförandekod för leverantörer, bilaga
Information – Kollektivavtal i upphandlingar, 2017- 04-13
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer från
kommunledingsförvaltningen, 2017-02-01
Service- och tekniknämnden, protokollsutdrag § 88, 2016-12-08
Service- och teknikförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-11-29
Viadidaktnämnden, protokollsutdrag § 1, 2017-01-27
Vård- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag § 9, 2017-01-26
Bildningsnämnden, tjänsteskrivelse från Bildningsförvaltningen, 2017-01-27
Socialnämnden, protokollsutdrag § 6, 2017-01-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 74

Svar på motion om den politiska organisationen
(KS/2017:50)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedanstående yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD) och Sten
Holmgren (C).
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson
(MP) samt Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
vilken de yrkar på att en tvärpolitisk arvodeskommitté ska tillsättas vars första
uppdrag ska vara att utreda den politiska organisationen.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska
organisationen.
Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.
Ärendets handlingar
•
•

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-03
Motion från Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C),
Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), 2017-01-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Ewa
Callhammar (L), Joha Frondelius (KD) och Sten Holmgren (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Joha
Frondelius (KD), bifall till motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 75

Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd
(KS/2017:108)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedanstående yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD)
yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Sten
Holmgren (C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar på att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en
samhällsbyggnadsnämnd införs. Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och
tar över frågor från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att
nämndens ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens område.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska
organisationen.
Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.
Ärendets handlingar
•
•

Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-18
Motion från Inger Fredriksson (C), 2017-02-21

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD) och Sten Holmgren (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till
motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 76

Svar på motion om förbud mot tiggeri (KS/2017:171)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförandens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD)
yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Sten
Holmgren (C).
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på
offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats”
Kommunledningsförvaltningens konstaterar i sin beredning att de lokala
ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen som bland annat
innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt vid
sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen eftersom en specifik offentlig plats inte regleras
tillräckligt i lagen.
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som
gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis
förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för
krav om tillstånd för tiggeri.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Vi den politiska majoriteten i Katrineholms kommun, Socialdemokrater och
Moderater, kommer om och när det blir förändring av lagar och regler att förbjuda
tiggeri i Katrineholm. Alternativt om den möjligheten istället skulle ges, kraftigt
avgränsa/begränsa tiggeriet i vår kommun.
Ärendets handlingar
•

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-18
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-18
Motion om förbud mot tiggeri, inkommen 2017-03-16

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Inger
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Sten Holmgren (C).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), att
motionen ska avslås.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen. Först
avser han att ställa proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag och
Mica Vemics (SD) yrkande. Han avser därefter att ställa proposition på det förslag av
dessa som kommunstyrelsen ställer sig bakom och Inger Fredriksson (C) och Joha
Frondelius (KD) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandens
förslag och Mica Vemic (SD) yrkande. Han finner att styrelsen ställer sig bakom
ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag. Detta ställer han sedan mot Inger
Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD) avslagsyrkande. Han finner att
kommunstyrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 77

Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet
(KS/2017:199)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot och som 1:e vice
ordförande i folkhälsoutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Martin Edgélius (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i kommunstyrelsen och
därmed också från sin plats som ledamot och 1:e vice ordförande i folkhälsoutskottet.
Moderaterna har nominerat Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i folkhälsoutskottet,
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att han utses som ny ledamot i
kommunstyrelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Martin Edgélius
Fredrik Ahlman
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 78

Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet
(KS/2017:209)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Joha Frondelius (KD) som ersättare i folkhälsoutskottet
och utser Tony Rosendahl (V) som ny ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i folkhälsoutskottet.
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar att Tony Rosendahl (V) utses till ny ersättare i
folkhälsoutskottet.
_________________
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Justerandes sign
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§ 79

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens
ansvarsområde (KS/2017:231)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 2017
avseende kommunledningsförvaltningens och samhällbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för internkontroll säger att respektive nämnd har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet
och i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Syftet med den interna kontrollen är verksamhetsutveckling och säkra verksamhetens
processer för att styra mot kvalitet och effektivitet. Internkontroll är åtgärder som
syftar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamhet
och minska risken för fel.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till internkontrollplan för 2017 som
avser de båda förvaltningarnas verksamhetsområde.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde, år 2017

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt
kommunchefen Sari Eriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 80

Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av
säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och
högstadieskolor (KS/2017:220)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar rekommendera att de föreslagna säkerhetshöjande
åtgärder som kräver små eller inga kostnader vidtas direkt. Beträffande sådana
säkerhetshöjande åtgärder som kräver större investeringar, uppmanar
kommunstyrelsen bildningsnämnden att dessa beaktas i arbetet med 2018 års
budget.
2. I övrigt lägger kommunstyrelsen återrapporteringen av uppdraget om översyn och
förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och
grundskolor till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I övergripande plan med budget för 2017-2019 har bildningsnämnden ett uppdrag,
tillsammans med Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och
kommunledningsförvaltningen, att se över och stärka säkerheten vid kommunens
gymnasie- och högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i april 2017.
Översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i verksamheterna
och att mycket fungerar på ett bra och tillfredsställande sätt. Samtidigt visar
översynen att det på så gott som alla områden finns en förbättringspotential. Detta
gäller såväl skolornas ansvars för att arbeta förebyggande och förmedla
demokratiuppdraget som arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om säkerheten
därutöver ska kunna höjas, behöver ett inriktningsbeslut fattas, vilket får som
konsekvens att särskilda investeringsmedel måste tillföras.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-18
Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, 2017-03-28, § 10
Rapport: Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns
gymnasie- och högstadieskolor, mars 2017

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan
Söderberg (S), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Pat
Werner (S), Cecilia Björk (S) samt förvaltningschefen Helene Björkqvist.
_________________
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler
(KS/2017:136)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att tillsammans med kultur- och
turismförvaltningen och service- och teknikförvaltningen ta fram ett
presentationsunderlag som beskriver uthyrningsbara lokalers lämplighet för olika
aktiviteter, vilken utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med service- och
teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen se över möjlighet att föra över
ansvartet av alla matsalar och idrottshallar till service- och tekniknämnden.
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Katrineholms
Fastighets AB ta fram kostnaden för att införa kodlås på samtliga dörrar i
kommunens uthyrningsbara lokaler.
4. Uppdragen ska vara slutförda och återrapporteras till budgetarbetet 2018.
Sammanfattning av ärendet
Möteslokaler
I kommunens lokalbokningssystem finns lokaler, som till exempel aula, miniaula,
matsalar, skolsalar och idrottshallar, för uthyrning till privatpersoner och föreningar.
Bokning av lokalerna sker digitalt via kommunens hemsida. Vid hyra av skolsalar
kontaktas lokalbokningen på Sportcentrum. Nycklar, kort och taggar kvitteras ut i
receptionen vid simhallen. Senare kommer detta ske i Idrottens hus. Bokning av
lokaler i kulturhuset Ängeln sker via kultur- och turismförvaltningen.
För att underlätta för att hyra lokaler bör ett presentationsunderlag tas fram.
Presentationen ska beskriva lokalernas lämplighet för olika aktiviteter, vilken
utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna. Presentationen bör tas
fram på svenska och engelska och kommuniceras ut till alla föreningar.
Låssystem
Det finns inget enhetligt låssystem i de uthyrningsbara lokalerna men på sikt vore det
önskvärt med kodsystem (tagg). Detta skulle minska risken för nycklar på drift, dyra
låsbyten samt öka säkerhet och ansvartagande vid uthyrning av lokalerna.
Uthyrningsregler
I dag finns regelverk för de olika lokalerna som hyrs ut. Dessa bör tas fram även på
engelska.
System för uppföljning
Ansvar för de uthyrningsbara lokalerna är i många fall delat. Dagtid har
bildningsförvaltningen ansvar för en del lokaler och kvällstid är det service- och
teknikförvaltningen. Vid uthyrning kvällstid debiteras kunden av service- och
Ordförandens sign
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teknikförvaltningen vid eftersatt städning och skadegörelse. Det kan vara svårt att
påvisa vilken hyresgäst som orsakat skada framför allt när loken varit uthyrd av flera
parter samma dag/kväll. Service- och teknikförvaltningen menar att ansvarsfrågan
skulle underlättas om alla uthyrningsbara lokaler placeraras hos dem.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kultur-och turismförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av
utökade lokaler (KS/2017:182)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag på
lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler.
2. Kostnader för nybyggnation av idrottshall, renovering av annex, utbyggnad av
huvudbyggnad samt anpassning av lokaler ska tas i beaktande i budgetprocessen,
med målsättning att anpassning och byggnation av Sandbäcksskolan ska vara
färdigställd under hösten 2019.
Sammanfattning av ärendet
I Övergripande plan med budget 2017 – 2019 fick bildningsnämnden ett särskilt
uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag
på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Den 28 mars
2017, § 11, behandlade bildningsnämnden ett förslag på lösningar som tagits fram av
bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFAB.
För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns
för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig
lösning i Ellwynska skolans lokaler samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny
idrottshall på 1 430 kvadratmeter. Vidare föreslås att ytterligare undervisningslokaler
på totalt 800 kvadratmeter byggs.
Beslut om att bygga ut Sandbäcksskolans matsal är fattat och kommer enligt
planering att färdigställas till augusti år 2017.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-13
• Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2017-03-28, § 11
• Förslag på lösningar, mars 2017
_________________
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
(KS/2017:217)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2018 med plan för 20192020, enligt upprättat förslag med tillägget infört om uppdrag om att ta fram en
strategisk plan för friluftsliv.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) yrkande reserverar sig Inger
Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C). Den skriftliga reservationen redovisas som
bilaga B.
Ewa Callhammar (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga C.
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun, påbörjas den årliga
planeringsprocessen på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen.
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för
planeringsarbetet inför planperioden 2018-2020. I planeringsdirektivet anges också
vilka drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av
underlag för övergripande plan med budget.
Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2018-2019 har
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.
För beredning av övergripande plan med budget 2018-2020 ges nämnderna och
bolagen i uppdrag att senast den 31 augusti 2017 inkomma med underlag till
kommunstyrelsen avseende fördelning av resultatmål samt indikatorer, prioritering av
investeringar samt behov av nya upphandlingar. Övergripande plan med budget 20182020 behandlas på kommunstyrelsen sammanträde den 25 oktober och beslutas
därefter av kommunfullmäktige den 20 november 2017. Planerna för nämnder och
bolag ska därefter fastställas senast i december 2017.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens ordförandens och 1:e vice ordförandens skrivelse, 2017-04-19
Förslag till planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
Liberalernas förslag Katrineholm: Kommunen där vi satsar på
kärnverksamheterna och barnen, vår framtid
Ordförandens sign
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Centerpartiets förslag Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
Miljöpartiet de Grönas förslag Planeringsdirektiv 2018

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD),
Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Mica Vemic (SD) samt kommunchefen Sari
Eriksson.
Under överläggningen påpekas att procentsatsen för löneuppräkningen är fel. Vidare
att investeringarna bör korrigeras så att kategori 2 ingår.
Kommunledningsförvaltningen tillser att dessa korrigeringar införs i dokumentet.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar på ett tillägg om ett uppdrag till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en strategisk plan för friluftsliv.
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag Katrineholm: Kommunen
där vi satsar på kärnverksamheterna och barnen, vår framtid.
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag Planeringsdirektiv 2018
med plan för 2019-2020
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e
vice ordförandens förslag till beslut med Anneli Hedbergs tilläggsyrkande och Ewa
Callhammars (L) respektive Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att styrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut med tilläggsyrkandet.
Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Överförmyndaren
Revisorerna
Kommunfullmäktiges presidium
Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 84

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
(KS/2017:242)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 17 april 2017 har det beslutats om 1 112 525 kronor.
Kvar att besluta om finns 4 887 475 kronor.
Specifikation över besluten bifogas.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-18
Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Göran
Dahlström (S).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar på återremiss av ärendet för att sammanställningen ska
komplettas med vilka föreningar som besluten avser.
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
innebär att först avser han att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att ställa
proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.

Ordförandens sign
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Därefter ställer han proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Han finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställa proposition på
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 85

Anmälan om delegationsbeslut
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar
beslutat att avskriva följande fodringar
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Omsorg och service
48 465:31 mars 2017, § 39
Skrotning av bil
9 000:31 mars 2017, § 39
Ej återlämnat material till biblioteket
1 800:31 mars 2017, § 39
Bokning av sporthall
600:31 mars 2017, § 39
Barnomsorgsavgift
56 351:31 mars 2017, § 39
Hyra av båtplats
1 900:31 mars 2017, § 39
Arrende
742:31 mars 2017, § 39
Tillsynsavgift
10 105:31 mars 2017, § 39
Ej återlämnad dator
2 125:31 mars 2017, § 39
Dnr KS/2017:2-040

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över remiss - En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig
bakom bildningsnämndens och kultur-och turismnämndens yttrande över remiss
En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). (KS del § 32.)
Dnr KS/2016:456-629
Bidrag till föreningen Förenade Lajvare:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till föreningen Förenade Lajvare. Bidraget avser att täcka
kostnader för byggande av scen vid föreningens område i Forsby kalkbrott. Bidraget
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 38.)
Dnr KS/2017:177-045
Bidrag till deltagande i Världscupen och VM i Speedski 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5 000 kronor till deltagande i Världscupen och VM i Speedski 2017 till
Båsenberga slalomklubb. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 37.)
Dnr KS/2017:179-046
Bidrag till löploppet Rainbow X Run:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 16 000 kronor till Rainbow X Run till SISU Idrottsutbildarna. Bidraget ska
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 40.)
Dnr KS/2017:190-045
Bidrag till Katrineholms Rund-Radio:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 10 000 kronor till teknikinvesteringar till Katrineholms Rund-Radio.
Ordförandens sign
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Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 42.)
Dnr KS/2017:224-045
Bidrag till projektet Skicka vidare – Ungdom:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 13 940 kronor till Skicka vidare - Ungdom till service- och
teknikförvaltningen.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 41.)
Dnr KS/2017:226-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran
Dahlström (S), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och Mica Vemic (SD).
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbesluten till handlingarna.
_________________
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§ 86

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:11

Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL

17:12

En ny hälso- och sjukvårdslag

17:13

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018

Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 87

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kultur- och turismnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde
2017-02-21, § 13 - Biblioteksplan 2017 - Kultur- och turismnämnden beslutar
förlänga giltighetstiden för kommunstyrelsens handling nr 25/2014 – Biblioteksplan
för Katrineholms kommun 2014-2016 till och med 2017.
Dnr KS/2017:157-820
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
direktionens sammanträde 2017-03-16.
Dnr KS/2017:206-104
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2017-03-15.
Handl nr 2017:747
Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-07.
Handl nr 2017:788
Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-20.
Handl nr 2017:841
Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-20.
Handl nr 2017:842
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2017-03-15.
Handl nr 2017:961

Övrigt
Det kommunala ändamålet: Katrineholm Vatten och Avfall AB:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger. Katrineholm Vatten och Avfall AB har, i
enlighet med kommunallagens bestämmelser och anvisningar som finns i ägardirektiv
kommit med underlag rörande det kommunala ändamålet med bolaget.
Av inlämnat styrelseprotokoll (från styrelsemöte den 1 mars 2017, § 11) framkommer
att bolagets styrelse bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt
och i enlighet med regler och riktlinjer som Katrineholms kommun fastställt i
bolagsordning och ägardirektiv.
Dnr KS/2017:230-105
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Centerpartiet
KATRINEHOLM

DNR KS/2017:108-103
Reservation angående Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd
Motionen handlar om att bilda en samhällsbyggnadsnämnd för att förtydliga kommunens
organisation så att Hämndorganisationen motsvarar förvaltningsorganisationen. Vi har sett
konsekvenserna av otydligheten, där en förvaltning ska betjäna tre nämnder. Vi har också sett ett
demokratiskt underskott, när medborgarna har svårt att veta varde kan utkräva ansvar. Det finns
dessutom en överhängande risk att viktiga framtidsinvesteringar aldrig blir föremål fören politisk
diskussion, då de förminskas till en radien investeringsbudget.
Öppenhet och förankring är viktigt i en kommuns verksamhet. Vi anser att det är läge att förändra
och förbättra den politiska organisationen genom att bilda en samhällsbyggnadsnämnd som i stort
svarar mot samhällsbyggnadsförvaltningensverksamhet. Detta blir ännu mer aktuellt om den
aviserade flytten av turismfrågorna genomförs.
Motionen har tyvärr endast beretts av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, som
avfärdar motionens förslag med att organisationen är "fastställd för innevarande mandatperiod".
Förslaget får varken de Hämndyttranden som det förtjänar genom att motionen behandlas av
berörda nämnder —Bygg och miljönämnden och Service och tekniknämnden —eller någon
intellektuellt hederlig argumentation som förklarar varför Skills farhågor, som framfördes 2011 och
som föranledde motionen, inte är aktuella.
Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi
oss mot beslutet.
Katrineholm 26 april 2017

In
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Centerpartiet

Sten Holmgren
Centerpartiet

loka Frondelius
Kristdemokraterna
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DNR KS/2017:217-042
Reservation angående Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

Centerpartiet stårför närodlad politik. En politik därfler beslutfattas direkt av människor
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors
egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi haren skyldighet att
bruka naturens resurser utan attförbruka dem för kommande generationer.
Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden. Våra
planeringsdirektiv utgår från tidigare års dokument kompletterat med några satsningar och områden
som vi vill prioritera under kommande år och utifrån vad vi lovade väljarna i valet 2014.
• Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 10 miljoner att
använda som en buffert till oförutsedda förändringar inom hemtjänsten samt 10 miljoner att
använda till en höjning av timersättningen inom omsorgen (flitpengen), till oförändrade
taxor, en matsatsning samt till fler händer i vården, så att sjukskrivningarna minskar och
kvaliteten bland de äldre höjs.
• Centerpartiet satsar 5 miljoner ytterligare till service- och tekniknämnden till stöd för
föreningslivet och till mer närodlad mat.
• Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på
arbetet med inventering av förskolans lokaler för att nå en giftfri vardag för våra barn. Det
innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen får 1,5 miljoner i utökad
ram.
•

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas till 2 miljoner. Centerpartiet
väljer att inte reservera medel i någon välfärdsfond, utan fördelar delar av dessa medel till
verksamheter där vi ser behov samt lägger resterande på resultatet.

Alla nämnder ska se över hur de kan bidra till CEMR:s genomförande.
• Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer
investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på
•

landsbygden, men vi återkommer i höst med vårt förslag till investeringsbudget.
Då vårt förslag till direktiv avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 26 april 2017

Ing~Fredriksson, Centerpartiet
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Sten Holmgren, Centerpartiet

Centerpartiet
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Reservation. Ks 2017-04-26
Katrineholm: Kommunen där vi satsar på
kärnverksamheterna och barnen, vår framtid.
Katrineholms kommun har många stora utmaningar framöver.
Kommunens viktigaste uppgift enligt oss Liberaler är att satsa på
kärnverksamheterna, förskola, skola, äldreomsorg. Inom dessa
områden måste vi bli bättre för att kunna attrahera såväl innevånare
som företag. Det måste skapas många nya förskoleavdelningar så att
storlekarna på grupperna kommer nerien acceptabel nivå. Inom
grundskolan behövs det också mer lokaler och personal för att vi ska
få en skola med hög kvalite. Vi Liberaler tillför 13 miljoner mer än
majoriteten till Bildningsförvaltningen.
Det behövs också fler händer inom äldreomsorgen och därför tillför
vi 5 miljoner som ska gå till att öka personaltätheten på våra
boenden.
Vi i Liberalerna har ökat Kultur och turismnämndens budget med 4
miljoner som ska gå till fritidsgård i centrum, en fritidsgård som har
öppet alla dagar i veckan.
Det ska vara tryggt att växa upp och leva hela sitt liv i Katrineholm.
Tyvärr så har den senaste trygghetsmätningen visat på större oro och
det är något som vi i Liberalerna tar på största allvar. Vi i Liberalerna
vill att man i väntan på att antalet poliser utökas inför
trygghetsvakter.
Vi i Liberalerna tycker mycket är bra i Katrineholm, t.ex. byggs det
många nya bostäder som gör att Katrineholmare har mer att välja
mellan när man byter bostad samt att det möjliggör för fler
innevånare att bosätta sig här. Vi i Liberalerna vill att hela
Katrineholms kommun ska leva och utvecklas, såväl stad som
landsbygd.
Några andra saker som är livsviktiga för Katrineholms framtid och
som vi i Liberalerna alltid kommer stå upp för är Kullbergska
sjukhus med akutmottagning och fortsatt utveckling. Att vi fortsätter
skapa attraktiva boenden både i staden och på landsbygden, vä1

~~~

KU NIMI~fvSl ~/I~~L~~~

ZL~~~'Q~i—~~

~ ~~_`)

~1~CcUJG_

fungerande infrastrukturkommunikationer som innefattar vägar,
järnväg samt bredband till alla på landsbygden.
Vi har gemensamt tagit beslut om mycket stora investeringar i nya
verksamhetslokaler. Det kommer innebära stora ökade kostnader för
kommunen. Man har på kommunledningen hjort en preliminär
beräkning där de ökade kostnader motsvarar ca 3,30 kr i
skattehöjning eller att vi ökar med 4000 innevånare fram ti112020.
Det är då viktigt att kommunen håller nere sina egna
investeringskostnader så att avskrivningarna hamnar som högst runt
60 miljoner/år. Därför kommer vi noggrant gå igenom
investeringarna så att vi håller den ramen.
Våra viktigaste framtidsfrågor i närtid är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler förskolor(mindre grupper)
Skola med hög kvalite bl.a. mindre klasser.
Bygga service- och äldreboende.
Fler bostäder i hela kommunen
Förbättrade kommunikationer
Bredband till hela kommunen
Katrineholm behöver bli öppnare och mer insyn
Hela kommunen ska leva

Politik är att vilja och vi Liberaler vill att Katrineholm ska vara en
kommun för hela livet. En öppen och tillgänglig plats, en kommun
som vi rekommenderar andra att bo i, att starta företag i, att ha som
arbetsgivare, att komma som besökare till. Ett Katrineholm som
satsar och tror på medmänniskan, medarbetaren och medborgaren.
Ett Katrineholm som tror på individens kraft och som finns där som
stöd och hjälp om det behövs.

För Liberalerna i Katrineholm
Ewa Gallhammar, gruppledare/oppositionsråd.
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Övergripande driftsbudget 2018 med plan 2019 - 2020
KF 161121
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning

Budget

Budget

2018

2017

Plan

Plan

2019

2020

-11 oi8

-ii na

-it 5i3

-i2 5i3

Bildningsnämnden

-795 768

-772 252

-772 252

-712 252

Kommunstyrelsen

•221297

-193 087

-167 087

-167 087

-39 000

-z6 000

0

0

varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrals inkl KLC

-46951

-39105

39105

-39105

varav Kommunledningsförvaltningen

-77 156

-n 076

-72 076

-72 076

varavSamhällsbyggnadsförvaltningen

-52190

-53406

-53906

-53906

-s o00

-Z o00

-z o00

-2 000

-37 095

-39 77a

•39 774

-39 774

-514

-514

-514

-514

-96 245

-90107

-90107

•90107

•177 231

-171934

•171934

-171934

-52 908

-52 975

-52 975

-52 975

-644 719

-636 780

-641394

-641394

Räddningstjänsten VSR

-27 355

•28 590

-28 590

-28 590

Kompensation för ökade löner
Volymförändringar att fördela till nämnder

-is goo

-ZS aaz

•ss o03

-ss sia

0

-13 444

-23 444

-26 444

-2 082 849

-2 039 676

-2 058 586

-2 092 457

-sa ssi
•2aaat

-iZ 6i1
-z955i

-i5 ~z~
•3os~1

-is n~
-3i6a3

-s goo

0

0

0

0

-1451

-1201

-1201

180251

63861

65503

67186
-315300

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kultur-och turismnämnden
Bygg- 0th I111~JÖ112R111d

Service• och tekniknämnden
Socialnämnden
Vådld2ktllä111~d211
Vård-och omsorgsnämnden

Summa nämnder

Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning(2017 /-kompensation~2018-2020)
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
Po-påslag och semesterlöneskuld

-108900

•114500

Intäkter Viadidakt Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter

9 526

ii aza

ii sea

ii sta

67147

70989

70989

70989

Avskrivningar

-67 293

-6a 476

-80 552

-97 584

Skatteintäkter

1428 513

1483 423

1535 343

1590 615

544568

548014

546891

566628

54993

57125

57125

57125

ao0o

a000

a000

a000

Finansiering, utdelningar mm

10964

1083a

10834

10834

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

26 435

26 791

19140

is aso

2113 081

2 059 858

2 078 800

2129 228

30 233

20182

20 214

36 771

1,49~~

0,970

0,94%

1,66%

20281

20886

21394

22144

Pensioner

Kommunalekonomiskutjämning

Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättningförflyktingmottagande

-9650
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SÄRSKILT YTTRANDE
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020
KS/2017:217 - 042

Tillit och trygghet!
Vi kan glädja oss åt att kommunen växer med ökade invånarantal och ett starkt positivt överskott i
ekonomin för 2016. Med fler Katrineholmare i kommunen kommer nya skatteintäkter men det
medför också många nya politiska beslut i fråga om hur man löser höga kostnader för
försörjningsstödet, boendebristen,tryggheten,skolresultaten, lokalbristen i förskolan och skolan och
äldreomsorgens personal och brukarsituation inom vård o omsorg.
Katrineholm har likt övriga Sverige en välfärdskris med bl.a. en åldrande befolkning, ökade krav från
medborgarna och nyanlända flyktingar. De närmaste årens omfattande pensionsavgångar och ett
mycket stort rekryteringsbehov till välfärdsyrkena kräver mycket av beslutande politiker i riksdagen
och i Katrineholm. Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett av kommunens
stora utmaningar (problem).
Kristdemokraterna återkommer i höst med vårt budgetförslag 2018-2020 där vi fortsätter fajten för
jobben,familjen, våra äldre och mot brottsligheten.

lohy Frondelius
Kristdemokraterna
Ersättare i kommunstyrelsen
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