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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), Ulrica 

Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger 

Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD) 
 

Beslutande 
ersättare  

 

Ersättare  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), Sten Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Camilla 

Hermansson (SD) 
 

Övriga  
deltagande  utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, 

förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, kanslichef 

Charlotte Arnell, miljöinspektören Jenny Herbertsson, kommunekologen Linda Aldebert  

 

Utses att justera Inger Fredriksson (C) 
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Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 54 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  

Extratjänster 

Tre personer som innehar extratjänster berättar för kommunstyrelsen om deras 

erfarenheter av extratjänster. 

 

Information av kommundirektören 

Kommundirektören Sari Eriksson lämnar följande information 

 Kanslichefen slutar sin anställning under maj.  

 Under våren och sommaren kommer beredskapssamordnaren, nämndsekreteraren 

och kommunjuristen att tillträda sina tjänster. 

 Rekrytering pågår inom kommunledningsförvaltningen av kommunstrateger och 

näringslivschef. 

 Lokal för strålskyddsmyndigheten är inte klart. 

 

Information av förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschefen, för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson lämnar 

följande information 

 Den senaste tidens näringslivshändelser. 

 Rekrytering pågår av en infrastrukturchef. 

 Ett antal tomter har lagts ut i tomtkön och flera av de köande har tilldelats tomter. 

 Under perioden januari – mars 2018 har 48 nya företag startats. Det är en 

minskning med -7,7 procent jämfört med motsvarande period 2017. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa 

Callhammar (L), Nicklas Adamsson (MP), Cecilia Björk (S), Göran Dahlström (S), 

Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari Eriksson och förvaltningschefen 

Stefan Jansson. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 55 

Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för 
Katrineholm kommun 

Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 

utfallsprognosen för 2018 baserad på mars månads utfall. 

 

Följande nämnder redovisar en avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,3 mkr 

Vård- och omsorgsnämnden -15,4 mkr 

Summa nämnderna -15,1 mkr 

 

Skatteprognos -5,2 mkr 

Finansiering, utdelning m.m 7,0 mkr 

Pensioner -6,9 mkr 

Summa finansen -5,1 mkr 

Budgeterat resultat 21,5 mkr 

Prognostiserat resultat 0,3 mkr 

 

Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för mars 2018. Bland 

annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 268 personer (2 588 

kvinnor och 680 män), vilket är i ungefärlig nivå med februari månad. 

Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i mars 2018 till 

7,7 procent och motsvarande siffra för februari var 10,4 procent.  

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 

Callhammar (L), Inger Fredriksson (C) samt ekonomi- och personalchefen Susanne 

Sandlund. 

 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 56 

Dataskyddsförordningen (GDPR)  

Kanslichefen, Charlotte Arnell, informerar om den kommande 

dataskyddsförordningen. Informationen innehåller en grundläggande utbildning kring 

hantering av personuppgifter, översiktlig information om de förändringar som införs i 

samband med dataskyddsförordningen, samt information om hur arbetet planeras att 

bedrivas framgent i Katrineholms kommun. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Bo Sivars (M), 

Christer Sundqvist (M), Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S) samt kanslichefen 

Charlotte Arnell. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 57 

Life IP-projektet Öljaren  

Miljöinspektören Jenny Herbertsson och kommunekologen Linda Aldebert 

informerar om projektet LIFE-projektet i Öljaren. 

 

Katrineholms kommun har under 2017 inlett det unika och EU-finansierade 

delprojektet LIFE IP Rich Waters Öljaren. Målet är att testa en metod för att förbättra 

vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från 

sjöbotten till jordbruksmark. Delprojektet är en del av Sveriges första projekt inom 

EU:s miljöprogram LIFE IP.  

 

Entreprenadstart kommer att ske under september – oktober 2018. 

 

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. LIFE 

IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare 

och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ylva G 

Karlsson (MP), Christer Sundqvist (M), Fredrik Ahlman (M), Cecilia Björk (S), Tony 

Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) samt kommunekologen Linda Aldebert och 

miljöinspektören Jenny Herbertsson. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 58 

Heltid som norm  

Projektledaren Carina Ålander redogör för uppdraget från politiken om att fånga upp 

de som idag arbetar som timanställda i våra förvaltningar och erbjuda yrkesutbildning 

parallellt med fortsatt arbete. Utgångspunkten är frågeställningen: Hur kan vi göra 

dessa grupper mer anställningsbara?  

 

Rapporten ger förslag på åtgärder som kan svara upp mot beslutet. I korthet kan 

rapporten sammanfattas i dessa punkter:  

Utveckling av en fungerande helhetsprocess för rekrytering och kompetensutveckling 

av timvikarier 

Fokus på att höja språkkunskaperna genom kurser i Yrkessvenska 

Utveckling av en central kommungemensam introduktion 

Arbete med kontinuerlig uppföljning av våra befintliga timvikarier 

Motivera till utbildning i samarbete med SYV 

Utveckling av språkpraktikplatser och handledarutbildning 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig projektledaren Carina Ålander.  

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 59 

Kompetensförsörjningsplan  (KS/2018:26)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Övergripande 

kompetensförsörjningsplan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning av att planen antas av fullmäktige uppdras 

kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag på implementering av 

åtgärder till kommunstyrelsen den 17 september 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi som 

arbetsgivare attraherar och rekryterar, men också hur vi som arbetsgivare skapar 

förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare. För att möta 

behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt ska förvaltningarna varje år 

analysera behov och i en handlingsplan beskriva lämpliga åtgärder. 

 

Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner. För att nå längre behövs 

kommungemensamma, eller övergripande åtgärder. Dessa beskrivs i den övergripande 

kompetensförsörjningsplanen. Några av åtgärderna kan komma att kräva en omfördelning 

alternativt utökning av resurser. Underlag för dessa åtgärder kommer att tas fram under 

våren. Övriga åtgärder kan implementeras under året.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-11 

 Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan 

 Viadidaktnämndens protokoll, 2018-02-20, § 8 

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-03-01, § 21 

 Bildningsnämndens protokoll, 2018-02-27, § 7 

 Service-och tekniknämndens protokoll, 2018-03-15, § 14 

 Socialnämndens protokoll, 2018-03-21, § 50 

 Yttrande kulturnämnden, 2018-03-13 

 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 

Magnusson (S), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Christer Sundqvist (M), 

Tony Rosendahl (V) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 60 

Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB  (KS/2018:159)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 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 2017 på 10 779 

000 kronor för KFAB och 3 843 000 kronor för KIAB. Nettoomsättningen för de 

båda bolagen var 357 674 000 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 2017 samt att förvaltningsberättelserna är 

förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-04-17 

 Årsredovisning 2017 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport 

 Årsredovisning 2017 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 61 

Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland  
(KS/2018:152)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 20 mars 2018 att godkänna 

årsredovisningen och bokslutet för 2017 och överlämna den till respektive 

fullmäktige i medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan. 

 

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2017 på 

sammanlagt 1 374 000 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, 2018-04-10 

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2017 – Vårdförbundet Sörmland 

 Årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsberättelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland 

 Revisorernas redogörelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsrapport journalhantering 2017 – Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2017 – Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 62 

Reviderad instruktion för kommundirektören  
(KS/2012:564)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut § 279, fattat den 17 

december 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut, beslutar 

kommunstyrelsen att anta Instruktion för kommundirektören, daterad den 17 april 

2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad instruktion för kommundirektören har tagits fram, dels mot 

bakgrund av en ny kommunallag, och dels eftersom den nu gällande instruktionen 

behöver uppdateras. 

 

Ärendet har beretts av kanslichefen, kommundirektören samt kommunstyrelsens 

ordförande och förste vice ordförande. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-04-17 

 Förslag till Instruktion för kommundirektören, 2018-04-17 

 Kommunfullmäktiges beslut § 279, 2012-12-17 

 Instruktion för kommunchef, 2012-12-17 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 63 

Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan 
polisen och kommunen  (KS/2018:124)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 

kommunledningsförvaltningen yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ökad 

samverkan mellan polis och kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 

”polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar om läget i 

kommunen gällande säkerhet och brott”. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-18 

 Ordförandes förslag till beslut, 2018-04-18 

 Motion ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 64 

Planeringsdirektiv 2019 med plan för  2020-2021  
(KS/2018:184)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 

enligt upprättat förslag. 

 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 

Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ylva G Karlsson  

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).  

 

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet 

 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) få foga ett särskilt yttrande till protokollet. 

Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B. 

 

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 2019-2021. 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 2019 med plan för 2020-2021 har 

utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna. 

 

För beredning av övergripande plan med budget 2019-2021 ges nämnderna och 

bolagen i uppdrag att senast den 31 augusti 2018 inkomma med underlag till 

kommunstyrelsen avseende fördelning av resultatmål samt indikatorer, prioritering av 

investeringar samt behov av nya upphandlingar. Övergripande plan med budget 2019-

2021 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober och beslutas 

därefter av kommunfullmäktige i november 2018. Eftersom nya nämnder tillträder 1 

januari 2019 kan planerna för nämnder och bolag inte fastställas innan planeringsåret 

påbörjats. Nämndernas planer med budget ska fastställas därför senast i februari 

2019. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-18 

 Förslag till planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021 
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 Centerpartiets förslag Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 – Nytt 

ledarskap för Katrineholm 

 Vänsterpartiets förslag Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 – Vi 

sätter välfärden först 

 Miljöpartiet de grönas förslag Planeringsdirektiv 2019 – Ett hållbart Katrineholm 

 Liberalernas förslag Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - -

Katrineholm: Kommunen där vi satsar på kärnverksamheterna och barnen, vår 

framtid 

 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 

Härnström (M), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), 

Ylva G Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic 

(SD). 

 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag Planeringsdirektiv 2019 

med plan för 2020-2021 – Nytt ledarskap för Katrineholm. 

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag Planeringsdirektiv 2019 

med plan för 2020-2021 – Vi sätter välfärden först. 

Ylva G Karlsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag 

Planeringsdirektiv 2019 – Ett hållbart Katrineholm. 

Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag Planeringsdirektiv 2019 

med plan för 2020-2021 - -Katrineholm: Kommunen där vi satsar på 

kärnverksamheterna och barnen, vår framtid. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och vart och ett av ovanstående 

yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

 

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 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Akten  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2018-04-25   14 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 65 

Lokaliseringsutredning på Västra Stambanan  
(KS/2018:158)  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 500 000 kronor som kommunens andel av 

den aktuella lokaliseringsutredningen på Västra Stambanan. Anslaget finansieras 

med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2018.  

2. Beslutet förutsätter att samtliga medlemmar i Västra Stambanergruppen fattar 

beslut om en tillkommande avgift för innevarande år samt att Regionförbundet 

Sörmland beslutar om medfinansiering. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Västra stambanan är ett nationellt intresse. Allt utredningsmaterial om behov, brister 

och problem i den södra delen är framtaget. Nuläget är väl dokumenterat. Scenariot 

och prognoserna för utvecklingen tydliggör nödvändigheten av en närtidssatsning i 

den befintliga infrastrukturen som skulle ge en omedelbar effekt för alla trafikslag på 

Västra stambanan.  

 

Trafikverkets tidigare bedömningar om stora brister i kapacitet och robusthet på 

Västra stambanan gäller fortfarande. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två 

största arbetsmarknadsregioner är sträckan Alingsås-Göteborg där lösningen, enligt 

åtgärdsvalsstudien för delen genom Västra Götaland, är ett ytterligare dubbelspår i ny 

sträckning. Västra stambanan klassas som Sveriges viktigaste järnväg vars betydelse 

för näringslivets godstransporter är helt avgörande. Banan är den spårbundna länken 

mellan Sveriges två största arbetsmarknadsregioner Stockholm/Mälardalen och 

Västra Götaland.  

 

Deltagarna på medlemsmötet för Västra Stambanegruppen i Alingsås den 29 januari 

2018 var därför överens om att under våren intensifiera arbetet med faktabearbetning 

och påverkan med anledning av regeringens kommande beslut om objekten i 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. För att få medel till det intensifierade 

arbetet beslutade medlemsmötet om en tillkommande avgift innevarande år, fördelat 

efter folkmängd. Dessutom enades mötet om att hos respektive Regionförbund 

ansöka om medfinansiering för kostnaderna gällande lokaliseringsutredningen. 

Regionförbundet Sörmland har mottagit en medfinansieringsansökan som kommer att 

behandlas inom närmaste den tiden. 

 

Ärendets handlingar 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-29 

 Bilaga 1: PM Second opinion Västra Stambanan 

 Bilaga 2: PM Stadsförtätning utmed Västra Stambanan 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Västra Stambanegruppen 
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Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 66 

Anmälan av delegationsbeslut  

Yttrande över ansökan till hemvärnet: 

Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägar att förklara sig ej ha något att 

erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del § 

43.) 

Dnr KS/2018:3-163 

 

 

Information om redan anslagna delegationsprotokoll 

Bidrag till kulturfestivalen Revolt vid Perrongen: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

kompletteringsbidrag på 15 000 kronor till Studiefrämjandet Sörmland för 

genomförandet av kulturfestivalen Revolt vid Perrongen. 

Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 46.) 

Dnr KS/2018:144-045 

 

Bidrag till Katrineholms Symfoniorkester: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms Symfoniorkester.   

Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 39.) 

Dnr KS/2018:149-045 

 

Bidrag till Tillsammans cup i Katrineholm: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 12 000 kr till föreningen Katrineholm Fotboll och Kompisförening för att 

genomföra Tillsammans cup i Katrineholm på nationaldagen 6 juni 2018. 

Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 40.) 

Dnr KS/2018:154-045 

 

Bidrag till barntriathlontävling 2018: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 15 000 kr till Julita Triathlon/Julita GoIF för anordnandet av 

barntriathlontävling vid Djulö den 24 juni 2018. 

Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 41.) 

Dnr KS/2018:155-045 

 

Bidrag till proffsboxningsgala - Katrineholms boxningsklubb: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kr till Katrineholms boxningsklubb för genomförandet av 

proffsboxningsgala den 12 maj i Katrineholm. 

Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del§ 42.) 

Dnr KS/2018:156-045 

 

Bidrag till föreningen Romano Merakos nationaldagsfirande den 8 april 2018: 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 7000 kronor till romernas nationaldagsfirande den 8 april 2018 till 
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föreningen Romano Merako. Bidraget betalas ut efter föreningens redovisning av 

kvitton och kostnader. 

Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 47.) 

Dnr KS/2018:173-045 

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

_________________ 
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§ 67 

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.  

Kurs/konferens/seminarium  Arrangör 

Juridik för kommunägda företag  Kommunakuten 

13 juni 2018, Stockholm 

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. till 

handlingarna. 

_________________ 
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§ 68 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  

18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

 

18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, 

förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyndarskapsfrågor 

 

18:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar 

 

18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 

_________________ 
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§ 69 

Meddelanden  

Protokoll och protokollsutdrag 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 

direktionens sammanträdet 2018-03-01. 

Handl nr 2018:768 

 

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 

samverkan kring socialtjänst och vård 2018-03-09. 

Handl nr 2018:856 

 

Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive beslutsunderlag från 

sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2018-03-09, § 

3/18 –Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och 

vård. 

Handl nr 2018:857 

 

Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdes protokoll från styrelsemöte 

2018-03-19. 

Handl nr 2018:942 

 

Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdes protokoll från styrelsemöte 

2018-03-19. 

Handl nr 2018:943, 2018:944 

 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma 

2018-09-11. 

Handl nr 2018:945 

 

 

Beslut  

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till 

kameraövervakning, 211-2028-2018. 

Dnr KS/2018:146-019 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har översänt beslut om tillstånd till 

kameraövervakning, utvidgning 211-42392-2017. 

Handl nr 2018:839 

 

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

_________________ 
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DNR KS/2018:784-O42

Reservation angående Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2O2O-2O2L

Nytt ledorskap för Katrineholm

Centerportiet står för nörodlod politik. En politik dör fler beslut fattas direkt ov mönniskor
siölvo eller nöra de mönniskor som berörs. Det sko inte spela någon roll om du bor i
Katrineholms centrum eller på londsbygden, din röst ör liko vördelull. Vitror på mönniskors
egen förmågo och vivill ge alla maximalo möjligheter i livet. Vi ser ott vi hor en skytdighet ott
bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generotioner. Vi vill se en
gemenskop dör olla behövs. Diirför behövs ett nytt ledorskop i Kotrineholm.

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden.
Centerpartiet väljer att presentera några satsningar och områden som vivill prioritera under
kommande år och utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.

. Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 20

miljoner att använda för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen.

Syftet med satsningarna är att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla
kvaliteten inom omsorgen.

r Centerpartiet satsar 3,5 miljon på strukturbidrag till kommunens landsbygdsskolor
o Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en

samhällsbyggnadsnämnd genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar
. 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 samhällsbyggnadsnämnden får 1,5 miljoner i utökad
ram.

o Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas till 2 miljoner.
o 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 viåterkommer i höst med vårt
förslag till investeringsbudget.

Då Centerpartiets förslag till planeringsdirektiv avslogs, reserverar jag mig mot beslutet

Katrineholm 25 april 2018

Fred riksson, Centerpa rtiet

Silno A

@
Centerpar?iat

KATRINEHOLM
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Katrineholm 2018-04-25

SÄRSKILT YTTRANDE

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021

KS/2018:184 - 042

Tillit och trygghet!

Vi kan glädja oss åt att kommunen växer med ökade invånarantal och ett starkt positiut överskott i

ekonomin för 2017. Med fler Katrineholmare i kommunen kommer nya skatteintäkter men det medför

också många nya politiska beslut ifråga om hur man löser höga kostnader för försörjningsstödet,

boendebristen, tryggheten, skolresultaten, lokalbristen i förskolan och skolan och äldreomsorgens
personal och medborgarbehoven inom vård 0 0ms0rg.

Katrineholm har likt övriga Sverige en välfärdsomställning med bl.a. en åldrande befolkning, ökade

krav från medborgarna och nyanlända. 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 viktigaste stora

utmaningar {problem).

Vi säger fortfarande nej till bygget av en högstadieskola mellan Södra skolan och Tallåsskolan. Vi har

efterfrågat en swot analys innan beslut. Kommunstyrelsemötet i september 2016 påtalades behovet

av en grundlig genomlysning innan beslut av KD. Framtidens kommande investeringar inom förskola,

skola och äldreomsorg kommer påverka den kommunala ekonomin stort. Detta ställer stora krav på

kommande skatteintäkter.

Kristdemokraterna återkommer i höst med vårt budgetförslag ?019-2021där vi fortsätter fajten för
familjen, våra åldre & barn, näringslivet och mot brottsligheten.

q,M*'4'/
Kristdemokraterna
Ersåttare i kommunstyrelsen

H

F
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