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KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.10

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner
(S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C), Ylva G.
Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S), Camilla Hermansson (SD)

Ersättare

Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist
(S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Sten Holmgren (C), Nicklas
Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
avdelningschef Pia Carlsson, t.f förvaltningschef Susanna Kullman, verksamhetschef Patrik
Sikt

Utses att justera

Ewa Callhammar (L)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2018-09-04

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
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Justerande
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Ewa Callhammar (L)
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…………………………………
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§ 118

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om
 Statsbidraget som inrättats till kommuner och landsting för att minska och
motverka segregation. Syftet med bidraget är att möjliggöra ett långsiktigt och
sektorsövergripande arbete där tidiga insatser, lokal förankring, samordning och
samverkan är centrala beståndsdelar. Den aktuella satsningen tar därför sikte på
att skapa långsiktiga förutsättningar för kommunernas planering och arbete och att
utgå från de lokala behoven. Bidraget kan sökas av 32 kommuner och
Katrineholm kan ansöka om 8 mkr under 2018.
 Den nya näringslivschefen börjar sin tjänst under hösten 2018
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar
bland annat om
 De nyligen inrättade servicepunkterna i Valla, Julita och Björkvik.
 Det senaste halvåret har 127 bygglov beviljats (andra halvåret 2017 beviljades
126 bygglov) Genomsnittlig handläggningstid för enkla ärenden är 15 dagar
(andra halvåret 2017, 21 dagar) och för normala ärenden 29 dagar (andra halvåret
2017, 50 dagar).
 88 företag har startats under 2018 fram till och med maj månad. En minskning
mot föregående år samma period med - 4,3 procent.
 Den senaste tidens näringslivshändelser.
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar
befolkningsstatistiken för kvartal 2 under 2018. Antalet innevånare uppgick till
34 249 personer, vilket är en ökning med 54 personer från kvartal 1.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony
Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Gunilla Magnusson (S),
Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C) samt kommundirektören Sari Eriksson
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund, förvaltningschefen Stefan Jansson
och t.f nämndadministrativ chefen Marie Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 119

Personalstatistik
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den senaste tidens
personalstatistik. Bland annat omnämns att antalet månadsanställda i juli månad
uppgick till 3 160 personer (2 507 kvinnor och 653 män). Det är totalt 100 personer
fler jämfört med juli 2017. Den totala sjukfrånvaron för juli 2018 uppgick till 7,4
procent (7,8 procent för kvinnor och 6,0 procent för män) motsvarande siffra för juli
2018 var 7,7 procent (8,2 procent kvinnor och 6,0 procent män).
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) samt ekonomi- och personalchefen Susanne
Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 120

Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar
Avdelningschefen (socialförvaltningen) Pia Carlsson redogör för nuläget för
placeringar inom HVB (hem för vård eller boende) för unga och vuxna. Redogörelsen
innehåller också en genomlysning av bakomliggande faktorer. Under 2018 har det
varit en nedgång med hälften jämfört med 2017 inom guppen unga. Ett antal åtgärder
utifrån ekonomiska och individanpassade aspekter genomförs kontinuerligt.
Antalet som får försörjningsstöd har minskat men arbetet bedrivs fortlöpande för att
vidhålla effekten.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Ewa Callhammar (L) samt avdelningschefen Pia Carlsson.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 121

Hemtjänsten
T.f förvaltningschefen (vård- och omsorgsförvaltningen) Susanna Kullman
informerar om läget inom hemtjänsten. Bland annat beskrivs vilka förutsättningar
som gäller och vad som styr arbetet inom hemtjänsten. Av informationen framgår
också de besök som förvaltningschefen tillsammans med respektive enhetschef
genomfört på enheterna/arbetsplatserna inom hemtjänsten för att fånga de synpunkter
som finns inom verksamheten. Ett antal åtgärder kommer att genomföras som ett
resultat av besöken.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Ylva G
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S),
Gunilla Magnusson (S) samt t.f förvaltningschefen Susanna Kullman.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29

6

§ 122

Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
(KS/2018:11)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner biblioteksplan för Katrineholms kommun
2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till biblioteksplan 2018-2020 har tagits fram av kulturförvaltningen och
godkänts av kulturnämnden.
Planen har därefter varit på remiss bland övriga nämnder samt länsbiblioteket.
Efter remissvaren har stycket om samverkansuppdrag uppdaterats där man förtydligat
vilka parter man samverkar med.
Större synpunkter som framgick i remissvaren tar man i beaktande i nästa
biblioteksplan.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-23
 Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29

7

§ 123

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019 (KS/2018:237)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
under 2019. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för
den 18 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.
3. Kommunfullmäktige fastslår sammanträdesdatum för november och december
2018 som tidigare varit preliminära.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen under 2019. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 9 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G
Karlsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.
De sammanträdesdagar för fullmäktige som tidigare varit preliminära blir fastslagna
med ovanstående beslut.
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
21 januari

23 januari

25 februari

27 februari

18 mars

KS årsredovisning 2018

27 mars

15 april

Årsredovisning 2018
KS internkontrollrapport

24 april

20 maj

KS planeringsdirektiv 2020

Ordförandens sign

Anmärkning

Justerandes sign
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KS nämndernas
internkontrollrapport
29 maj

17 juni

19 juni

19 augusti

28 augusti

16 september

25 september

KS tertialrapport

KS underlag för övergripande
plan med budget 2020-2022
KS egen delårsrapport

9 oktober

21 oktober

Delårsrapport för kommunen

30 oktober

18 november

Övergripande plan med budget
2020-2022

27 november

16 december

18 december

KS plan med budget 2020

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Årsredovisningen för 2018
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2020-2022
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G
Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C), att kommunfullmäktiges sammanträden
ska börja klockan 15.00.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
kommunstyrelsen godkänner.
Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag och Ewa
Callhammar (L) med fleras yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 124

Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens
verksamhet (KS/2018:98)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att, mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande,
bifalla motionens första och andra att-sats och att avslå den tredje att-satsen.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat en
motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter. Motionen utmynnar i
följande yrkanden:
 Att uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man
beviljat deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget
 Att uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta
lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens
 Att uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en
spridning av ämnesområden år 2025 skall vara lektorer.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden.
Bildningsförvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja
utbildningsnivån i Katrineholm. Däremot ser förvaltningen att motionens tredje punkt
riskerar att låsa fast formerna för utvecklingsarbetet inom detta område. Hur
nuvarande
och blivande lektorer ska samverka bör bli föremål för en utredning, som tar sin
utgångspunkt i vilka utvecklingsområden som är prioriterade för framtiden.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första och andra punkten
och att avslå den tredje punkten i motionen.
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver
bildningsnämndens yttrande.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20
Ordförandens förslag till beslut 2018-08-14
Yttrande från bildningsnämnden, protokollsutdrag, § 36, 2018-06-12
Motion från Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin
(L) daterad 2018-02-20
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 125

Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park
(KS/2018:129)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Ewa
Callhammar (L).
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de
yrkar på att ge katrineholmarna en ätbar park.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning till att skapa en specifik ätbar
park utan förordar mer att Katrineholms kommun, i samband med utvecklingen av
grönområden och lekplatser, fortsätter att ha med i planeringen att kunna plantera
fruktträd och bärbuskar där det passar in och finns förutsättningar.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-17
Ordförandens förslag till beslut 2018-08-14
Motion från vänsterpartiet om att ge Katrineholmarna en ätbar park, 2018-03-09
Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-06-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Ylva G
Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), Inger
Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L) bifall till motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
kommunstyrelsen godkänner.
Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Tony
Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens
förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 126

Remissvar juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering (KS/2018:261)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på remissen Juridik som stöd för
förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) men ställer sig positiv till att nuvarande
lagstiftning anpassas och underlättar för fortsatt digitalisering.
Sammanfattning av ärendet
Remiss av betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU
2018:25) har inkommit från Finansdepartementet. Remissvar ska vara inskickat
senast den 21 september. Uppdraget har varit att kartlägga lagstiftning som i onödan
försvårar digitalisering och digital samverkan mellan offentliga förvaltningar.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-26
Remiss, SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
(sammanfattning bifogas, betänkande i sin helhet
https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a0044c745c4c9ca84fef309feaf
d76/juridik-som-stod-for-forvaltningens-digitalisering-sou-201825.pdf)
_________________
Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 127

Avsiktförklaring medlemskap kommunalförbundet
Sydarkivera (KS/2017:515)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring om medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera från och med 2021.
2. Kommundirektör Sari Eriksson uppdras att teckna avsiktförklaringen.
3. Budgetering ska göras för anslutningsavgiften om 4 kr per invånare (136 532 kr)
åren 2019-2020 samt årlig medlemsavgift om 27 kr per invånare (921 591 kr) från
år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Samhället i helhet och offentlig förvaltning övergår allt mer till digital hantering av
tidigare pappershandlingar och analog handläggning. Ett digitalt arbetssätt utan ett earkiv betyder att all information som upprättas och inkommer till kommunen måste
skrivas ut och arkvieras på papper. Utan e-arkiv tvingas kommunen arbeta parallellt
med digital och analog informationshantering, vilket är ineffektivt och
resurskrävande.
Kommunens fysiska arkiv blir dessutom allt mer trångbott. Sker ingen övergång till
e-arkiv behöver kommunstyrelsen se över alternativen att inhyra eller bygga nya
arkivlokaler.
Frågan om e-arkiv har varit aktuell i kommunen sedan 2015 då en förstudie togs
fram. Arbetet med e-arkiv har sedermera fortsatt genom ett regionalt samarbete i
Sörmland, där man inventerat och kartlagt förutsättningar och möjligheterna att införa
e-arkiv. Detta har resulterat i en rapport som förordar medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-05
 Rapport, Samverkan kring e-arkiv mellan kommuner i Sörmland. 2018-05-23
 Avsiktsförklaring, Sydarkivera. 2018-05-19
 Information om anslutningsprocessen. 2018-05-09
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliganämnder och bolag
Kommunalförbundet Sydarkivera
Flens kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun
Trosa kommun
Eskilstuna kommun
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 128

Nämndens underlag för övergripande plan med budget kommunstyrelsen 2019 (KS/2018:370)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer det förslag till nämndens övergripande plan med budget
2019-2021 som avser kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Hermansson (SD), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C) deltar
inte i beslutet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram
ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2019-2021 för
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta
beredningsprocessen.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-23
Nämndens underlag för övergripande plan med budget – kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V), Camilla Hermansson (SD), Ylva G Karlsson (MP) och Inger
Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) och Tony Rosendahl (V) yrkar avslag till förmån för respektive
tidigare framlagda förslag till planeringsförutsättningar.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av kommunstyrelsen.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut och Ewa Callhammar (L) respektive Tony Rosendahl (V) yrkande. Han
finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 129

Ansökan om bidrag till ökade kostnader för Katrineholms
simsällskap (KS/2018:346)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter upp till 260 000 kronor för täckning av de redovisade
merkostnader som uppkommer för Katrineholms simsällskap i samband med
stängning av simhallen på grund av renovering. Detta finansieras genom
kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kvarstår problematiken efter årsskiftet 2018/2019 får nytt ställningstagande göras
av kommunstyrelsen i början av 2019.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av renoveringen av simhallen har Katrineholms simsällskap fått ökade
kostnader i form av banhyra och transport samt inkomstbortfall såsom
medlemsavgifter. För detta har de ansökt om bidrag från Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-10
 Ansökan om bidrag från Katrineholms simsällskap, 2018-08-07
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms simsällskap
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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§ 130

Markanvisning Katrineholms Logistikcentrum
(KS/2018:365)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat markanvisningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Logistikposition i Katrineholm AB, bedriver verksamhet med att hyra ut
lagringsutrymme i egna fastigheten Sothönan 3. I och med att verksamheten planeras
att utvecklas är bolaget i behov av mera mark, för uppförande av lagerbyggnader.
Lämplig mark för expansion bedöms finnas inom grannfastigheten Sothönan 16,
vilken ägs av Katrineholms kommun. Den del av fastigheten som är aktuell genom
markanvisningsavtalet uppgår till ca 19 780 m2. Nuvarande detaljplan medger att
området används Logistikverksamhet. Fastigheten är delvis bebyggd med enklare
lokaler, uthyrda via KIAB på ”rivningskontrakt”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Logistikposition i Katrineholm AB upprättat
ett markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om
exploatering och markförvärv under en tid av två år, från och med att
kommunstyrelsens godkännande av avtalet.
Exploateringsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Ärendets handlingar



Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018_08-22
Markanvisningsavtal 2018-08-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha
Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Göran Dahlström (S)
samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Logistikposition i Katrineholm AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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§ 131

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Djulö 2:3
(Djulö Backar), Katrineholms kommun (KS/2018:355)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.
Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige den 25 januari 2017, och
har vunnit laga kraft den 27 mars 2017.
Del av de byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till, har tilldeltats Byggteknik i
Katrineholm AB. Grunden för detta anges i det markanvisningsavtal som parterna
tidigare upprättat och som godkänts av kommunstyrelsen den 30 november 2016.
Exploateringen omfattar ett område med möjlighet stycka av upptill 6 tomter för
småhus bebyggels och ska genomföras av exploatören i enlighet med lagakraftvunna
detaljplanen. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor
i ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal.
Mark- och exploateringschefen har med Byggteknik i Katrineholm AB upprättat ett
exploateringsavtal som reglerar exploateringens genomförande.
Exploateringsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Ärendets handlingar



Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22
Exploateringsavtal, 2018-08-14, med Illustration Djulö Backar och Detaljplan
Djulö Backar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran
Dahlström (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Byggteknik i Katrineholm AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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§ 132

Anmälan av delegationsbeslut
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
Vård- och omsorgsavgift 61 868:15 juni 2018, § 72
Barnomsorgsavgift
5 457:15 juni 2018, § 72
Dator och laddare
1 500:15 juni 2018, § 72
Dnr KS/2018:2-040
Förordnande av krisledningschef:
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
säkerhetschef Peter Henriksson att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som
krisledningschef den 25-26 augusti 2018. (KS del § 98.)
Dnr KS/2018:5-029
Tilldelningsbeslut utbyte konstgräs på konstgräsplan mm. Dnr: TI 2018-1065 (KS §
86.)
Tilldelningsbeslut vinterväghållning Katrineholm och Vingåkers kommun. Dnr. TI
2017-1071 (KS del § 87.)
Tilldelningsbeslut el-bilar, redskapsbärare. Dnr. TI 2018-1039 (KS del § 88.)
Tilldelningsbeslut upphandling av system för schemaläggning. Dnr. TI 2017-1140
(KS del § 89.)
Tilldelningsbeslut upphandling av affärssystem. Dnr. TI 2017-1210 (KS del § 90.)
Tilldelningsbeslut banktjänster. Dnr. TI 2017-1265 (KS del § 91.)
Tilldelningsbeslut medicinteknisk utrustning. Dnr. TI 2017-1288 (KS del § 92)
Dnr KS/2018:133-00
Utlämnande av allmän handling:
Kommundirektören beslutar, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) 31 kap. 23 §, att inte lämna ut den begärda handlingen. Bestämmelsen
innebär att uppgifter ur upphovsrättsligt skyddade verk inte får lämnas ut om
utlämnandet utgör ett offentligt framförande eller annat upphovsrättsligt förfogande i
den mening som avses i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk. (KS del § 85.)
Dnr KS/2018:333-009

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Läsbehörighet på kommunens skattekonto:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att
bevilja läsbehörighet på kommunens skattekonto till följande personer.
Jenny Malmström - Ekonomikontoret
Anna Åkesson – Ekonomikontoret (KS del § 71.)
Dnr KS/2018:293-049
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholm Cupallians för genomförandet av
Katrineholm Cup Fotboll den 10-12 augusti 2018 i Katrineholm.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 73.)
Dnr KS/2018:294-045
Delegationsbeslut ansökan om bidrag Slottsprinten Rally:
Kommunstyrelsen beslutar att delta i Slottsprinten rally 2018
marknadsföringsengagemang till en kostnad om 45 000 kr.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 76.)
Dnr KS/2018:295-045
Bidrag till Kvinnorna och Staden - Fogelstad Musikteater:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till Fogelstad Musikteater för marknadsföring av
musikteaterföreställningen Kvinnorna och Staden.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 74.)
Dnr KS/2018:296-045
Bidrag till Katrineholms Kanotklubb :
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 37 000 kronor till Katrineholms Kanotklubb för inköp av en kanot.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 75.)
Yttrande över remiss - Kulturplan Sörmland 2019-2022:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
överlåta till Kulturnämnden att eventuellt yttra sig över förslaget till Kulturplan
Sörmland 2019-2022. (KS del § 83.)
Dnr KS/2018:299-800
Bidrag till Katrineholm Swimrun 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till Katrineholms Simsällskap för genomförandet av
Katrineholm Swimrun den 5 augusti 2018 i Katrineholm.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 79.)
Dnr KS/2018:304-045
Bidrag till anhörigdag:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till genomförandet av en anhörigdag i Katrineholm den 2
oktober 2018.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 77.)
Dnr KS/2018:305-045

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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Samråd - detaljplan för del av fastigheterna Järven 3
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att man
inte har något att erinra på förslaget till detaljplan för del av fastigheterna Järven 3
samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. (KS del § 84.)
Dnr KS/2018:311-212
Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå 50 000
kronor till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken i samband med
fotbolls-VM 2018 den 3 juli 2018. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för
genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 81.)
Dnr KS/2018:320-045
Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
anslå 50 000 kronor till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken
den 7 juli 2018 i samband med fotbolls-VM 2018. Service- och teknikförvaltningen
ansvarar för genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 82.)
Dnr KS/2018.322-045
Ansökan om bidrag till Revy-SM i Halmstad:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om 50 tkr till Revy-SM i Halmstad.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 93.)
Dnr KS/2018:341-045
Ansökan om bidrag till elektronisk utrustning, PRO Triangeln i Valla:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 44.000 kr till PRO, Triangeln i Valla.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 94.)
Dnr KS/2018:348
Ansökan om stöd till förbättringsåtgärder vid Lasstorp koloniförening:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
49 562 kr till Lasstorp koloniförening. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel
till förfogande. (KS del § 95.)
Dnr KS/2018:351-045
Bidrag till föreningen Romska rättigheter:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
5 000 kronor till föreningen Romska rättigheter. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 97.)
Dnr KS/2018:356-045

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Bidrag till Katrineholms musikkår:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
24 000 kronor till Katrineholms musikkår. Finansiering sker via kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 96.)
Dnr KS/2018:358-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L).
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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§ 133

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:22

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019

18:23

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt
försvar

18:24

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

18:25

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17
och AB 14) § 28 mom.7, 9-12

18:26

Ny förvaltningslag

18:27

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-08-29
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§ 134

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Gemensam
patientnämnd 2018-05-31.
Handl nr 2018:1469
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-06-11.
Handl nr 2018:1540
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-06-11.
Handl nr 2018:1542
Kulturnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-06-16, § 29 –
Tertialrapport 1 2018.
Handling 2018:1588
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-06-12, § 22
–Dataskyddsombud för bildningsnämnden.
Handl nr 2018:1730

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen 9/18 –
Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting.
Handl nr 2018:1491

Tertialrapport
Vårdförbundet Sörmland har översänt Tertialrapport för tertial I 2018-04 –
Vårdförbundet Sörmland.
Handl nr 2018:1512

Övrigt
Migrationsverket har översänt information om det tillfälliga stöd på 200 miljoner som
ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen.
Handl nr 2018:1774
Länsstyrelsen Stockholm har översänt rapport från inspektion hos Överförmyndaren i
Katrineholms kommun den 16 april 2018.
Handl nr 2018:1827

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Mälardalsrådet har översänt rapporterna En bättre matchning Storregional systembild
och Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
Handl nr 2018:1836, 2018:1837, 2018:1838
Finansdepartementet har översänt Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020
Handl nr 2018:1821
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

