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KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.50
Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica
Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Tony
Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)
Sten Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP)
Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S),
Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Mårten
Grothérus (L), Joha Frondelius (KD), Camilla Hermansson (SD)
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll, ekonomi- och personalchef
Susanne Sandlund, beredskapssamordnare Alexander Jansson, säkerhetschef Peter
Henriksson, förvaltningschef Helene Björkqvist
Tony Rosendahl (V)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-10-30
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§ 162

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om
− Rekrytering pågår av förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen och
kommunjurist.
− Totalt 81 personer har eller har haft extratjänst.
Näringslivschefen Stefan Toll informerar bland annat om
− Den senaste tidens näringslivshändelser.
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar
bland annat om
− Rekrytering pågår av mark- och exploateringschef.
− Etableringen av kvarteret Havsörnen kommer nu att påbörjas.
− Etableringen av Djulö Backar är snart färdig.
− Tre nya förskolor är under planering.
Under kommunstyrelens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Gunilla
Magnusson (S), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Ewa Callhammar (L),
samt kommundirektören Sari Eriksson, näringslivschefen Stefan Toll och
förvaltningschefen Stefan Jansson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 163

Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2018 baserad på september månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 10,3 mkr
Bildningsnämnden 2,5 mkr
Socialnämnden -12,0 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -18,8 mkr
Viadidaktnämnden 0,9 mkr
Summa nämnderna -22,8 mkr
Skatteprognos -0,6 mkr
PO, semester, pensioner -10,4 mkr
Finansiering, utdelning m.m 13,5 mkr
Summa finansen 2,5 mkr
Budgeterat resultat 21,5 mkr
Prognostiserat resultat 1,2 mkr
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V) och ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen enas om att vid nästa sammanträde ska vård- och
omsorgsnämndens och socialnämndens ekonomi särskilt följas upp. I övrigt lägger
kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 164

Skolresultat
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om områden som ska vara föremål för
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2018. Ett av dessa områden är
skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan. Vid dagens sammanträde redovisar
därför förvaltningschefen Helene Björkqvist skolresultaten. Trygghet och säkerhet i
skolan har tidigare redovisats i annat sammanhang.
Av redovisningen framgår att resultatet för eleverna som slutar årskurs nio har
förbättrats.
Olika åtgärder vidtas för det fortsatta arbetet med. Bland annat omnämns
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Uppföljningssystem
• Samverkan bästa skola
• Handlingsplaner språk och matematik,
• Förstelärare och lektor centralt
• Normkritiskt arbete
• Läxhjälp, plugg på plats
• Samtid, Skolfam, Ungdomstorget, #jagmed
• Resursfördelning
• Nära ledarskap
Ett antal utmaningar finns inför det fortsatta arbetet, till exempel
• Fortsatt kunskapsutveckling
• Trygghet och studiero
• Utmana, motivera, relationer
• Närvaro
• Likvärdighet - En förskola/skola som fungerar för alla barn och elever
• Kompetensförsörjning
• Lokaler
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Gunilla Magnusson (S), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD),
Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S) samt förvaltningschefen Helene Björkqvist.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 165

Civilförsvarsarbetet
Beredskapssamordnaren Alexander Jansson informerar om kommunens arbete med
det civila försvaret.
Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap
och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens
förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Kommunens arbete inriktas för närvarande på
• Kontinuitetsarbete
• RSA
• Säkerhetskyddsanalys
• Riktade medel
• Lokala krishanteringsrådet
• Övar med försvarsmakten
• Krigsplaceringar kan påbörjas hösten 2019
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Gunilla Magnusson (S) samt
beredskapssamordnaren Alexander Jansson och säkerhetschefen Peter Henriksson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 166

Reviderade regler för det kommunala partistödet
(KS/2018:443)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderade regler för
det kommunala partistödet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för
det kommunala partistödet”. Bestämmelserna har inte ändrats materiellt utan endast
systematiserats om.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17
• Förslag till regler för det kommunala partistödet
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 167

Utbetalning av partistöd 2019 (KS/2018:435)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
2. Grundstöd

24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
7 mandat * 33 375 kronor =233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor =200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor =133 500 kronor
4 mandat * 33 375 kronor =133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor
10 000 kronor per parti

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att se över nivån av det
mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av
dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2018.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.
I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet” (dokumentet med
föreslagna ändringar hanteras parallellt).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2018-04-26
Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2018-05-29
Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2018-06-15
Redovisning från Moderaterna, inkommen 2018-06-28
Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2018-06-28
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-06-14
Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2018-05-02
Redovisning från Liberalerna, inkommen 2018-05-31

Redovisningarna finns tillgängliga i akten.
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Lars
Härnström (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 168

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands
Räddningstjänst (KS/2018:432)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster inom Västra Sörmlands
Räddningstjänst. Detta under förutsättning att fullmäktige i Vingåkers kommun
fattar motsvarande beslut.
2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina
taxor baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att
istället följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Sammanträdesprotokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst,
2018-10-03, § 20
• Taxa för tjänster, Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________

•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 169

Taxor och avgifter kulturnämnden 2019 (KS/2018:413)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för kulturnämnden.
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan
med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare
handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen
Turbinen från och med 2019-01-01.
Turbinen, ordinarie öppettid

500 kr/tim externt

Turbinen, utanför ordinarie öppettid
Eventuella personalkostnader tillkommer

700 kr/tim, externt.

Tillkommer kostnader för ljud- och ljustekniker.
I övrigt lämnas nämndens taxor och avgifter oförändrade.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 170

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler
och fritidsanläggningar 2019 (KS/2018:376)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till hyror och avgifter, för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar.
I beslutsunderlaget hyror och avgifter 2019 till service- och tekniknämnden redovisas
samtliga fem justeringar som ges till förslag för justering, dock har det i underlaget
uppmärksammats några redaktionella felskrivningar. Under
kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits fram i
samverkan med service- och teknikförvaltningen.
Följande fem justeringar har föreslagits för hyror och avgifter för 2019 jämfört med
motsvarande dokument 2018:
• Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa om 100 kr/h för Lyan i Julita som
tidigare bara haft ett dygnspris.
• Två korrigeringar på posten enskilda lokaler, nytt förslag på 90 kr/h för senior
träning samt 100 kr/h för övriga, med motiveringen att en enskild lokal kan
likställas med en badmintonbana och att enhetliga taxor därför bör tillämpas för
dessa poster.
• Förslag på tillägg av mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila scen,
läggs in i kommunens lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och
hanteras i Lokalbokningen. Lokala föreningar och kommunens förvaltningar
betalar ingen hyra för själva scenen, dock utfaller en transportkostnad om behov
av transport förekommer á 580 kr/h.
• Avgift för kopiering i Duveholmshallen samt Backavallen.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
Förslag till hyror och avgifter 2019, 2018-10-18
Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-08-30 § 41

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Göran
Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 171

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
(KS/2018:408)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom socialnämndens
verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad författningssamling KFS nr
4.27.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i
egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till
100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som
inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet
runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Under beredningen upprättades författningssamling ”Avgifter inom socialnämndens
verksamhet” KFS nr 4.27 i och med att socialförvaltningen hänvisar till vård och
omsorgsnämndens taxa (KFS 4.13) i förslaget.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
• Socialnämndens protokollsutdrag, § 146, 2018-09-19
• Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 172

Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen
(KS/2018:377)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna justerande avgifter gällande simhallen
samt återbetalning av badkort i enlighet med service- och tekniknämndens förslag
till beslut.
2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den
stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden
föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en
revidering av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-1120 § 191. Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller
revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
• Service- och tekniknämndens protokoll 2018-08-30 § 40
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 173

Övergripande plan med budget 2019-2021 (KS/2018:368)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs
enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.
5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.
6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.
7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar
enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs
ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv
förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är
inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.
10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk
medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i
förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till
kommunstyrelsen.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att
stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:

Ordförandens sign

Justerandes sign
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− Medel till vård- och omsorgsnämnden för bibehållen habiliteringsersättning,
om statliga medel ej tillförs.
− Medel till vård- och omsorgsnämnden för demografi enligt
resursfördelningsmodellen.
− Medel till Kulturnämnden för Lyckliga Gatorna, om statliga medel ej
tillförs.
− Medel till kommunstyreslen för kompetensförsörjning och
generationsväxling samt utbildningstjänster.
− Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma sociala aktiviteter.
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2019:
− Kompetensförsörjning
− Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
− Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden)
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 Nicklas Adamsson
(MP).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Sten Holmgren (C).
Mot beslutet reserverar sig Mica Vemic (SD).
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen,
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021.
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från
Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket kommunstyrelsen beslutat överlämna
som förslag till kommunfullmäktige.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;
− kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
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− en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
− en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB,
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.
Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret
bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva
använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning
äventyras.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober
2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns
tillgängligt i akten)
Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021 Nytt
ledarskap för Katrineholm, 2018-10-23
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 20202021 Vi sättervälförden först,
Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-2021
Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan
2020-2021 Ett hållbart Katrineholm

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V),
Sten Holmgren (C), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) samt
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kommundirektören Sari Eriksson och ekonomi- och personalchefen Susanne
Sandlund.
Under överläggningen anmäler ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund
följande två korrigeringar i ärendet:
Tjänsteskrivelsens beslutspunkt 9 – ramen för KFAB fastställs till 229 724 tkr (t:et
sakandes i skrivelsen).
I budgetdokumentet kommer 155 000 kronor att överföras från driften under
samhällsbyggnadsförvaltningen till driften under service- och teknikförvaltningen.
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalerna Katrineholms budgetförslag 20192021.
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag till Övergripande
plan med budget 2019-2021, Nytt ledarskap för Katrineholm.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms
kommun 2019, med plan för 2020-2021.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas alternativa förslag Ett hållbart Katrineholm, budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan
2020-2021.
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen, som
innebär att han avser att ställa proposition på ordförandens och 1:e vice
ordförandes förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Sten
Holmgren (C), Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP) yrkande.
Styrelsen godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes
förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP) yrkande. Han finner att styrelsen
biträder ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag.
Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 174

Grönplan Katrineholms kommun (KS/2017:506)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterad 24
oktober 2018, där inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats efter
granskningen av Grönplan Katrineholms stad.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till Grönplan Katrineholms stad, daterad 201810-24 som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och
större parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna
tätbebyggd, och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till
rekreationsvänlig natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och
förtätas i förhållandevis hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga
bort gröna miljöer som är värdefulla för Katrineholmare, djur och växter. Grönplanen
är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av
Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge en samlad bild
över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och omkring staden
och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden.
Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och rekreativa värden. Den
anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda arbetet mot en stärkt
grönstruktur.
Ärendets handlingar
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-24
Grönplan Katrineholms stad, antagandehandling, daterad 2018-10-24
Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-24

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Nicklas
Adamsson (MP) samt plansamordnaren Sara Eresund.
Under överläggningen framförs en korrigering om att planen är ett tillägg till
Översiktsplanen i sin helhet och inte enbart del staden som det anges i
tjänsteskrivelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 175

Likvidation av Regionförbundet Sörmland,
verksamhetsövergång med mera (KS/2018:444)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från
Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt
bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.
3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som
tas emot.
5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av
förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten
likvideras och att landstinget omvandlas till region.
Beslutsunderlaget från Regionförbundet Sörmland beskriver likvidationen
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet
Sörmland.
Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos
berörda parter.
Regionförbundet har med anledning av regionbildningen fattat flera beslut som också
respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17
• Regionstyrelsens protokoll, 2018-04-04, § 31, med beslutsunderlag
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 176

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och
verksamhetsövergång (KS/2018:423)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande
1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och
skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.
3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.
4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som
tas emot.
6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.
7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det
kan ske efter 2019-01-01.
8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen
slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten
likvideras och att landstinget omvandlas till region.
Protokollsunderlaget från SKTM beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar
och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av
likvidationen. I underlaget ingår avtal om miljöskuld som SKTM rekommenderar
medlemmarna att godkänna.
Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos
berörda parter.
SKTM har med anledning av avvecklingen av myndigheten fattat flera beslut som
också respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet, 2018-10-04, § 3 (med
bilagor inklusive avtal om miljöskuld)
_________________
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 177

Svar på motion om anordnande av en demokratidag
(KS/2017:478)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till pågåendearbete
med kommunplanen för nästa mandatperiod.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C) och Nicklas
Adamsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars
Levin (L) och John-Erik Nyman (L) har lämnat in en motion om anordnande av en
demokratidag. I motionen lämnas följande yrkande:
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arrangera en demokratidag i
Katrineholm, öppen för alla med politiska uppdrag och för allmänheten.
Ärendets handlingar
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut. 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-09-13
Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister
Wistbacka (L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L), 2017-10-02.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V), Sten Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Sten
Holmgren (C) bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition, i enlighet med den av
ordföranden föreslagna och av kommunstyrelsen godkända propositionsordningen, på
ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras bifallsyrkande
och finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 178

Svar på motion om medborgarinflytande (KS/2017:554)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgren (C) med fleras yrkande reserverar sig
Sten Holmgren (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), och Nicklas
Adamsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. I motionen lämnas
följande yrkande:
Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten
kan lämna in synpunkter innan beslut fattas.
Ärendets handlingar
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut, 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-09-24
Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C)
och Anita Karlsson (C), 2017-11-20

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Ewa
Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkanden
Sten Holmgren (C) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP) bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition, i enlighet med den av
ordföranden föreslagna och av kommunstyrelsen godkända propositionsordningen, på
ordförandens förslag till beslut och Sten Holmgren (C) med fleras bifallsyrkande och
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 179

Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och
omsorg (KS/2018:10)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Sten
Holmgren (C).
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att skapa
tidigt intresse för jobb inom äldre-handikappomsorg. I motionen lämnas följande
yrkande:
att kommunen skapar nya möjligheter i enligt med motionens intentioner för
ungdomar att påbörja praktik och jobb inom vård och omsorg.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Båda nämnderna föreslår avslag till motionen.
Bildningsförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens bedömning i
beredningen av ärendet är att det arbete som redan bedrivs motsvarar intentionerna i
motionen.
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utöver den beredning
som gjorts av ärendet inför bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
ställningstagande.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut, 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-08-13
Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-12-28
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56, 2018-06-08
Bildningsnämndens beslut § 24, 2018-06-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Nicklas
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Sten Holmgren (C).
Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Tony
Rosendahl (V) och Sten Holmgren (C) bifall till motionen.
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Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition, i enlighet med den av
ordföranden föreslagna och av kommunstyrelsen godkända propositionsordningen, på
ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras bifallsyrkande
och finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 180

Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands
regionala utvecklingsnämnd (KS/2018:442)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Göran Dahlström (S) som ledamot och Lars Härnström
(M) som ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Sten
Holmgren (C).
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland önskar få in förslag på ledamot och ersättare till Region
Sörmlands regionala utvecklingsnämnd. Landstingsfullmäktiges val till styresle och
nämnder kommer att ske vid sammanträde den 13 november.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17
Förslag ledamot och ersättare Region Sörmland, Landstinget Sörmland

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V), Sten Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Sten
Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP), att ersättaren ska vara oppositionsrådet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition, i enlighet med den av
ordföranden föreslagna och av kommunstyrelsen godkända propositionsordningen, på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med
fleras yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Göran Dahlström
Lars Härnström
Troman
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 181

Yttrande över betänkandet -En utvecklad
översiktsplanering
Del 1: Att underlätta efterföljande planering
(SOU 2018:46) (KS/2018:400)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar det redovisade förslaget till yttrande till
Näringsdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet – En utvecklad
översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets
betänkande – En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande
planering (SOU 2018:46). Katrineholm har valt att svara på remissen utifrån
rubrikerna för de olika föreslagna ändringarna angående översiktsplaneringen. Under
varje rubrik följer en kort sammanfattning av förslaget från betänkandet och sedan
kommunens ställningstagande.
Förslag till yttrande
Översiktsplanen bör inte vara bindande
Översiktsplanen ska fortsatt vara rådgivande inte bindande.
Katrineholms kommun delar uppfattningen om att översiktsplanen inte ska vara
bindande.
En planeringsstrategi ger kontinuitet och översiktsplanens aktualitet
Förslag om krav på att kommunen ska anta en planeringsstrategi senast 15 månader
efter ordinarie val, i syfte att skapa en kontinuitet i översiksplaneringen. Förslaget
innebär att om inte en planeringsstrategi antas är översiktsplanen inte aktuell vilket
innebär att kommunen inte ska kunna tillämpa standardförfarandet vid
detaljplanering eller åberopa LIS-områden.
Katrineholms kommun delar uppfattningen om att en kontinuitet i
översiktsplanearbetet är viktigt. En planeringsstrategi kan dock bli ett omfattande
arbete som kanske inte den mindre kommunen mäktar med. 15 månader kan vara en
för kort tid att ta fram en strategi på, där valresultatet är avgörande och hur politiken
organiserar sig efter det. Katrineholm ser hellre att bättre riktlinjer/rutiner skapas för
hur aktualitetsprövningen kan/ska genomföras på ett kontinuerligt och tydligt sätt.
Översiktsplanens inriktning kan utvecklas med befintliga planinstrument inom
PBL
I förslaget konstateras att det inte finns några behov av ytterligare planinstrument.
Dagens plansystem anses flexibelt utifrån kommunernas olika förutsättningar.
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Katrineholms kommun delar uppfattningen om att inga ytterligare planinstrument
behövs. Dock är det bra med förtydligad vägledning.
Översiktsplanens innehåll
Förslaget föreslår lagändringar som förtydligar vad planens syfte är och vad den ska
innehålla. Boverkets förslag till ÖP-modell har varit en utgångspunkt.
Katrineholm ställer sig tveksamma till en standardisering av översiktsplanen innehåll
och anser att det ska vara upp till kommunen hur översiktsplanen ska utformas. Dock
anser vi att en ÖP-modell är bra som inspiration och vägledning i framtagandet av
översiktsplanen.
Översiktsplanens konskevenser
Förslaget är att översiktsplanen endast ska redovisa de väsentliga konsekvenserna av
planen.
Katrineholms kommun anser att det är ett bra förslag att endast väsentliga
konskevenser ska redovisas.
Att ta fram en översiktsplan
Mindre ändringar föreslås i planprocessen.
Katrineholm ställer sig bakom förslaget till ändringar i processen.
Ingripandegrunderna och statens medverkan i översiktsplaneprocessen
Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning för hur mellankommunala och
regionala frågor ska hanteras, hur miljökvalitetsnormer för vatten ska hanteras i
PBL samt vilka myndigheter Länsstyrelsen ska samverka med i planprocessen.
Länsstyrelsens granskningsyttrande föreslås fungera som ”kvitto” mellan kommun
och stat och enbart handla om ingripandegrunderna.
Katrineholm ser positivt på en tydligare vägledning för hur mellankommunala och
regionala frågor ska hanteras. Förslaget kan bidra till en mer likartad behandling av
landets översiktsplaner. Katrineholm ser positivt på att granskningsyttrandet enbart
skulle behandla hur planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Rådgivning
anser vi vara viktigare i tidigare skeden i processen.
Övrigt
Standarder för utformning av digitala översiktsplaner föreslås tas fram.
Katrineholm ser positivt på en förbättring gällande digitalisering av översiktsplanen.
Vi skulle gärna se att PBL stöder en digital process för att översiktsplanen ska kunna
vara ett mer ”levande” dokument. Vi anser även att det vore önskvärt om processen
skulle kunna förkortas och förenklas för mindre revideringar i översiktsplanen.
Ärendets handlingar
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-20
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Betänkandet finns tillgängligt på regeringens hemsida
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2018/05/sou-201846/
_________________
•

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
Akten
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§ 182

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till
förfogande 2018-10-11 (KS/2018:141)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2018 till 6 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 11 oktober 2018 har det beslutats om 2 677 239 kronor.
Kvar att besluta om finns 3 322 761 kronor.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-11
• Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-10-11
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 183

Slutrapport - Heltid som norm (KS/2018:429)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger slutrapporten Heltid som norm till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet om Heltid som norm togs i april 2016 och omfattade samtliga nyrekryteringar,
samt visstidsanställningar längre än 3 månader, som anställs på heltid från och med 1
januari 2017. Från och med 1 juli 2018 skulle samtliga medarbetare i Katrineholms
kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. I
beslutet framgår att dessa förändringar på sikt skall vara kostnadsneutrala.
Processen Heltid som norm implementerades under 2017-2018 för att anses genomförd
den 1 juli 2018 då samtliga anställningar som omfattas av beslutet har en
heltidsanställning i Katrineholms kommun.
En slutrapport har sammanställts av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-16
• Slutrapport Heltid som norm, 2018-08-07
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 184

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter:
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för
Kontaktcenter under tiden 2018-10-12—2018-10-19. (KS del § 117.)
Dnr KS/2018:1-029
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Ej återlämnad dator
6 930:2018-09-30, § 106
Barnomsorgsavgift
36 453:2018-09-30, § 106
Dnr KS/2018:2-040
Yttrande över hemvärnsansökan
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
99.)
Dnr KS/2018:3-163
Tilldelningsbeslut rekryteringstjänster, karriärväxling & interim chef (KS del § 111.)
Tilldelningsbeslut VAN-tjänster. Dnr. TI 2017-1060 (KS del § 112.)
Tilldelningsbeslut engångsmaterial kök, catering och portionsformar. Dnr. TI 20181012 (KS del 113.)
Tilldelningsbeslut sportutrustning, gymnastik- och idrottsplats utrustning/materiel,
simhalls materiel/utrustning. Dnr. TI 2018-1059 (KS del § 114.)
Tilldelningsbeslut mobiltelefoner. Dnr. TI 2017-1028 (KS del § 115.)
Tilldelningsbeslut entreprenadmaskintjänster. LS-18-007 (KS del § 116.)
Dnr KS/2018:133-000
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Summer Camp 2018:
Anneli Hedberg (S) beslutar på kommunstyrelsens vägnar att styrelsen ger ett bidrag
på 20 000 kronor för utökade kostander i samband med anordnande av Summer
Camp 2018. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsen medel till förfogande.
(KS del § 80.)
Dnr KS/2018:314-045
Samråd - detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2 :
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att det ej finns
något att erinra på förslaget till detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2,
Katrineholms kommun. (KS del § 107.)
Dnr KS/2018:392-212
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Ansökan om bidrag till komplettering av höranläggning, Linnégården:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
6 000 kronor till Funktionsrätt Katrineholm. Finansiering sker via kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 104.)
Dnr KS/2018:394-045
Bidrag till Julita Triathlon för deltagande i Ironman World Championchip:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
8 000 kronor till Julita Triathlon. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 105.)
Dnr KS/2018:404-045
Ansökan om bidrag till Katrineholms SK 100 år:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
bidragsansökan med hänvisning till att Katrineholms SK tidigare beviljats ett
kommunalt bidrag till det aktuella arrangemanget. (KS del § 108.)
Dnr KS/2018:414-045
Bidrag till uppsättningen av pjäsen "Repet", Kulturföreningen DUD:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 38 500 kronor till uppsättningen av pjäsen ”Repet” till Kulturföreningen
DUD i Katrineholm. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 109.)
Dnr KS/2018:422-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbesluten till handlingarna.
_________________
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§ 185

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
Kurs/konferens/seminarium

Arrangör

Grön stad 2018
Stockholm den 27 november 2018

Gröna städer

Kommunstyrelsen lägger anmälan kurser, konferenser, seminarier m.m. till
handlingarna.
_________________
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§ 186

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:34

Partgemensamma förtydliganden angående lovskola

18:35

Preliminär utjämning för år 2019

18:36

Sänkt premie för TGL-KL år 2019

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 187

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Flens kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2018-09-17, § 112 – Angående fördjupad samverkan kring räddningstjänsten.
Handl nr 2018:2129
Oxelösunds kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-09-19, Kf § 94 – Avsiktsförklaring medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera.
Handl nr 2018:2189
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-10-01.
Handl nr 2018:2246
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-10-01
Handl nr 2018:2247
Flens kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde
2018-09-27, § 132 – Avsiktsförklaring medlemskap i Sydarkivera.
Handl nr 2018:2269
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll från sammanträde
med Förbundsstyrelsen 2018-09-21.
Handl nr 2018:2284
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
Regionstyrelsen 2018-10-04.
Handl nr 2018:2289
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-08-28,
§ 31 - Förslag taxor och avgifter 2019, bildningsnämnden föreslår inga förändrade
taxor 2019.
Handl nr 2018:1940
Kommunstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna.
_________________
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Jag yrkade på Vänsterpartiets förslag
Då jag inte fick gehör

Tony Rosendahl
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till budget 2019 med plan 2020 -2021.
reserverar jag mig mot beslutet
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SARSKITT YTTRANDE

Övergripande plan med budg el 2019-2021
KS/20r8568 - 042

Tillit och trygghet!

Kristdemokraterna återkommer till novemberfullmäktige med vårt budgetförslag
2019-2021där vi fortsätter att förvalta och utveckla välfärden för familjen, våra äldre &
barn.

Joha Frondelius

Kristdemokraterna
Ersättare i kommunstyrelsen
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