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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-08

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2020-10-19 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga
Nr

Ärende

1

Protokollsjustreing

2

Sammanträdets laga tillkomst

3

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande
i Katrineholms Fastighets AB

KS/2018:497

4

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande
i Katrineholms Industrihus AB

KS/2018:498

5

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för
Katrineholms kommun
(Handlingar kompletteras senare)

KS/2020:291

6

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen

KS/2020:253

7

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska
förening

KS/2020:275

8

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun

KS/2020:9

9

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr
4.20)

KS/2020:280

10

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
(Bordlagd på septembersammanträdet)

KS/2019:151

11

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala
bolagen
(Bordlagd på septembersammanträdet)

KS/2020:33

12

Svar på motion om vision och strategi för
integration i Katrineholm
(Bordlagd på septembersammanträdet)

KS/2019:329

13

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
(Bordlagd på septembersammanträdet)

KS/2019:389

14

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola

KS/2019:332

15

Svar på motion om gerillakonst

KS/2019:381

16

Svar på motion om att återkommunalisera
städningen

KS/2019:415

17

Redovisning av obesvarade motioner - september
2020

KS/2020:86

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Beteckning

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

KALLELSE
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-08

18

Motion om dela bil istället för att äga en egen

KS/2020:287

19

Svar på interpellation rörande extra statsbidrag

KS/2020:293

20

Svar på interpellation rörande svåra
funktionsstörningar

KS/2020:294

Torgerd Jansson
Ordförande

Marie Sandström Koski
Sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-07

KS/2018:497 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i
Katrineholms Fastighets AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Olovsson (S) från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige utser Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Fastighets AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olovsson (S) har i skrivelse daterad 1 oktober begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.
Socialdemokraterna nominerar Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.

Karin Österman Sundell
Registrator

_________________
Beslutet skickas till:
Fredrik Olovsson (S)
Roger Ljunggren (S)
Katrineholms Fastighets AB
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-10-07

KS/2018:498 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i
Katrineholms Industrihus AB
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Olovsson (S) från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.
2. Kommunfullmäktige utser Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Industrihus AB till och med ordinarie bolagstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olovsson (S) har i skrivelse daterad 1 oktober 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.
Socialdemokraterna nominerar Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.

Karin Österman Sundell
Registrator

_________________
Beslutet skickas till:
Fredrik Olovsson (S)
Roger Ljunggren (S)
Katrineholms Industrihus AB
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

1 (1)

KS/2020:253 426

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett beslut om att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för.
De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms
kommun är cirka 10 år eller äldre och hänvisar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut
gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2020-08-12 § 63
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-07-28
Skrivelse - Ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen
_________________





Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-04

KS/2020:253 - 426

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Ansökan om övertagande av tillsynsavgift enligt
miljötillsynsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att hos länsstyrelsen ansöka om
ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett beslut om att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för.
De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms
kommun är cirka 10 år eller äldre och hänvisar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut
gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Ärendets handlingar




Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2020-08-12 § 63
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-07-28
Skrivelse - Ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen

Emma Fälth
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

LIX: 58
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Bygg- och miljönämnden

2020-08-12

1 (1)

BMN §63

ALLM.2020.14

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen
ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Reijo Eriksson (V).

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga
verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar till
inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen
och länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen
ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga
verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar till
inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen
och länsstyrelsen.

Bakgrund

Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en stalig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om
kommunfullmäktige begär det.
Kommunen tog 1990 över tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen över tillståndspliktiga
slakterier och lantbruk från länsstyrelsen. Överlåtelsen av tillsynsansvar har därefter
utökats vid flera tillfällen och omfattar sedan 2009 all tillståndspliktig miljöfarlig Bverksamhet som tillkommit eller tillkommer efter miljöbalkens ikraftträdande, utom
täkter. För närvarande har bygg- och miljönämnden i Katrineholm tillsynsansvaret för 29
överlåtna verksamheter varav 13 är sk IUV-verksamheter.
Beträffande tillsynsansvar för förorenade områden så gjordes en separat utredning 2016
av länsstyrelsen då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Genom att ta upp frågan till förnyat beslut finns ett samlat
beslut om all överlåten tillsyn.

Ärendebeskrivning och beredning

I november 2019 tillskrev länsstyrelsen kommunerna i länet gällande behovet av nya
överlåtelsebeslut. En redogörelse för tidigare överlåtelsebeslut bifogades liksom underlag
i form av checklista för ansökningsförfarandet.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Beslutsunderlag

Skrivelse Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN
Akten

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö
0150-576 61
eva.frykman@katrineholm.se

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen
Ansökan
Katrineholms kommun ansöker om övertagande av tillsyn över samtliga befintliga och
framtida anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) med undantag för
· Kraftvärmeverket i Katrineholm, anläggningsnummer 0483-122
· Täkter (nuvarande verksamhetskoder 10.11, 10.20)
Kommunen ansöker också om att ta över tillsynen av förorenade områden, där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet för de anläggningar som
omfattas av övertagandebeslutet ovan.
Kommunen ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om
tillsynsuppgift daterat den 2009-12-07, dnr 555-14673-2009.
Katrineholms kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2021.

Bakgrund
Länsstyrelsen har i sin översyn av den till kommunerna överlåtna miljötillsynen noterat
att många av besluten är gamla och hänvisar till inaktuell lagstiftning. För Katrineholms
del är överlåtelsebesluten 10 år och äldre. För att tolka vilka anläggningar som överlåtits
krävs tillgång till tidigare versioner av förordningen. Även ansvarsfördelningen gällande
tillsynen av förorenade områden behöver förtydligas.
För närvarande är tillsynen över alla B-verksamheter överlåtna till kommunen utom
täkterna. A-verksamheter är inte överlåtna enligt gällande överlåtelsebeslut. Kommunen
ansöker nu om att ta över all tillsyn över tillståndspliktig verksamhet utom den befintliga
A-verksamheten Kraftvärmeverket (0483-122) och samtliga täkter. Det innebär att
kommunen ansöker om övertagande av alla tillkommande miljöfarliga verksamheter
(utom täkter) oavsett storlek. Därmed undviks gränsdragningsproblematik som
exempelvis kan komma av förändringar i miljöprövningsförordningen.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Vad gäller ansvar för tillsyn av förorenade områden hanterades denna fråga under 2016 i
en separat utredning då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Avgörande för vem som är tillsynsmyndighet över
föroreningsskador är vem som var tillsynsmyndighet över verksamheten när denna lades
ner.

Organisation
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fullgör kommunens uppgifter enligt
plan-och bygglagen och enligt miljöbalken med undantag för förklaring av områdesskydd
enligt 7 kapitlet och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kapitlet.
Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Bygg- och miljönämnden svararockså för att
· anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27
§ plan- och bygglagen
· pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17 §
miljöbalken,
· besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket
miljöbalken,
· medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
· mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § renhållningsförordningen,
· utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
· utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
· utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning verkställer nämndens arbete
inom plan- och byggområdet samt gällande tillsyn och prövning av strandskydd samt
tillstånd eller dispens för skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
verkställer nämndens övriga arbete enligt miljöbalken, övriga uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (exvis livsmedelslagen, strålskyddslagen), alkohollagen, receptfria
läkemedel och tobak.
Utöver miljöavdelningen och plan- och byggavdelningens ansvarsområden svarar också
samhällsbyggnadsförvaltningen för den kommunala infrastrukturplaneringen och
projekteringen. Kommunens miljöstrategi/kommunekologfunktion samt mark- och
exploateringsfunktion finns också placerad på förvaltningen.

Resurser, behovsutredning, tillsynsplan
På miljöavdelningen arbetar sammanlagt 15 heltidsanställda miljöinspektörer varav sex
arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive förorenade områden.
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Behovsutredningen visar på ett underskott av totalt ca en tjänst för hela
miljöavdelningen. Behovsutredningen redovisar behov och tillgängliga resurser för Styrd
tillsyn (A, B, C och IUV), Behovsprioriterad tillsyn, Händelsestyrd tillsyn och
Skattefinansierad tillsyn.
Den styrda tillsynen avser verksamheter med det största tillsynsbehovet, det vill säga
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsbehovet för varje verksamhet är
fastställt med utgångspunkt från prövningskod. Den styrda tillsynen är avgiftsfinansierad
och har hög prioritet. Behovsutredningen visar att behovet (och resurserna) för den
styrda tillsynen inom miljöskyddsområdet uppgår till 1448 timmar för de tillståndspliktiga
verksamheterna.
Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar årlig tillsynsavgift som motsvarar
det planerade tillsynsbehovet. Tillsynsfrekvensen beror på tillsynsbehovet och varierar
från flera gånger per år för de största verksamheterna till vart tredje år för de minsta.
Mindre verksamheter (U) betalar timavgift efter utförd tillsyn.
Nedan redovisas B- och C-verksamheter i Katrineholms kommun.
Verksamhet

Antal objekt

Lantbruk B
Lantbruk C

9
14

Σ tillsynstid per år,
timmar
135
88

Miljöfarliga verksamheter B
Miljöfarliga verksamheter C
Varav
Livsmedel
Trävaror
Plastindustri
Betongindustri
Gjuteri
Ytbehandling
Metallbearbetning
Tryckeri
Kemtvätt
Gasframställning
Förbränningsanläggning
Fordonstvätt
Drivmedelsanläggning
Sjukhus
Avfallsbehandling
Avloppsreningsverk
Avfallsdeponi
Återvinning farligt avfall

17
60

601
379

1
2
1
4
1
3
3
1
1
1
4
8
11
1
7
8
1
3

112,5
60
13
36
60
58
21
22
8
14
27
50
45
9,5
173
132
56
18

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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Mellanlagring av avfall
Mellanlagring av farligt avfall
Skjutbana
Motorbana
Krematorium

Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

5
4
1
4
1

45
14
8
18
12

Samtliga IUV-verksamheter får tillsynsbesök minst årligen, se nedan.

Verksamhet

Tillsynsintervall

Bie Kycklingfarm
Björkviks ägg
Ekeby gård
Fors Säteri AB
Hagbyberga Säteri
Nygård 1:4 AB
Ottekils gård
Rösängs Lantbruk AB,
Fyrtorp
Stampo
Gasum AB
Kronfågel AB
SKF
Vika Deponi

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Årlig
tillsynstid
13,5
18
18
18
18
18
18
13,5

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

18
60
112,5
60
56

Ur miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020

Till behovsprioriterad tillsyn räknas exempelvis tillsyn av mindre verksamheter (Uverksamheter), tillsynsprojekt som omfattar andra verksamheter än de tillstånds- eller
anmälningspliktiga, arbetet med förorenade områden mm. Behovsutredningen visar här
på ett behov på knappt 1800 timmar på miljöskyddsområdet medan de tillgängliga
resurserna för arbetet är omkring 440 timmar lägre. Det är framför allt tillsynen på de
mindre lantbruken (< 30 de, < 100 ha) som nedprioriterats.
Behovet av händelsestyrd tillsyn uppskattas utifrån tidigare års erfaenheter. Som
händelsestyrd tillsyn räknas exempelvis handläggning av ansökningar och anmälningar,
handläggning av klagomål och hantering av olyckor. Skattefinansierad tillsyn består av
sådan tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras utan finansieras via skattemedel. Det gäller t
ex remisshantering, handläggning av ogrundade klagomål, sanktionsavgifter och
åtalsanmälningar. Under året har trängselkontroll med anledning av virusepidemin
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tillkommit som skattefinansierad tillsyn. Extra personal har anställts för att klara de
utökade arbetsuppgifterna.
Uppföljning av genomförd tillsyn sker via objektsregister och i kommunens planeringsoch uppföljningsverktyg Stratsys. Via det senare redovisas också resultatet av tillsynen för
bygg- och miljönämnden vid delårs- och årsredovisning.

Kompetens
Katrineholms kommun tog över den första tillsynen från länsstyrelsen 1990 och har
sedan 2009 tillsynen över all tillståndspliktig B-verksamhet utom täkterna. Det finns
därmed en lång erfarenhet i organisationen av denna tillsyn. Varje funktionsgrupp har en
kompetensutvecklingsplan som ser till såväl gruppens som individens behov av
kompetensutveckling. Planen följs upp årligen och ligger till grund för utvecklingsinsatser,
såväl externa utbildningar som intern kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom
länet. Miljöskyddsgruppen har regelbundna möten med bland annat genomgång av
aktuella ärenden, domar och kunskapsöverföring från utbildningar och liknande.
Utvecklingen av webbaserade utbildningar och seminarier är mycket positiv och bidrar till
en allt högre kompetens hos inspektörerna.
Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen till Kommuninvest ekonomisk förening
(Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp för år 2021 om 4 755 125 kronor samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen och överlämnar ärendet till budgetberedningen.
2. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med budgetbeslut besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna. Syftet med
förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna och kommunerna erbjuds at betala in
motsvarande belopp till Föreningen i form av kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Under förutsättning att det återbetalda förlagslånet används som kapitalinsats,
4 300 000 kr, ökar Katrineholm kommuns med 15 181 625 kr.
Total ökning av kapitalinsats uppgår därmed till 19 481 625 kr (4 300 000 kr + 15 181 624
kr).

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
 Lånevillkoren Bilaga 1
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Ekonomi- och personal
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att kommunen till
Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp för år
2021 om 4 755 125 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen och överlämnar ärendet till
budgetberedningen.
2. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med budgetbeslut besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna. Syftet med
förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna och kommunerna erbjuds at betala in
motsvarande belopp till Föreningen i form av kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Under förutsättning att det återbetalda förlagslånet används som kapitalinsats,
4 300 000 kr, ökar Katrineholm kommuns med 15 181 625 kr.
Total ökning av kapitalinsats uppgår därmed till 19 481 625 kr (4 300 000 kr + 15 181 624
kr).

Ärendets handlingar


Lånevillkoren Bilaga 1
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Ärendebeskrivning
Om Kommuninvest
Katrineholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige (Kommuninvest). Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen (Lånevillkor Bilaga 1).
Katrineholms kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till
4 300 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
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260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
För Katrineholms kommun innebär det, under förutsättning att det återbetalda
förlagslånet används som kapitalinsats 2020, en ökad kapitalinsats per år med:
År
2020
2021
2022
2023
2024

T kr

0
4 755,1
3 475,5
3 475,5
3 475,5

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner (360 kronor per invånare för regioner).

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

_________________
Beslutet skickas till: Kommuninvest, KLF, akten

Bilaga 1
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen;
eller
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(ii)

kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.
Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i förslaget till Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket har sänts på remiss till samtliga
nämnder.
Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i
kommunen. Revideringen består i att ett tillägg gjorts om att kommunen vid inköp även
ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden avstod från att yttra sig medan
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kulturnämnden och Viadidaktnämnden
ställer sig bakom förslaget.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget, men pekar på behovet av
tillämpningsanvisningar utifrån tillägget om barnperspektiv.
Hänvisningar till hur Barnkonventionen bör tillämpas kommer att framgå av dokumentet
Rutiner för upphandling och direktupphandling som kommer att revideras under
hösten.

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förslag – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Inkomna yttranden – (finns i akten)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström
(S), samt kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar på följande komplettering:
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Kommunstyrelsen
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Vid upphandling skall leverantör iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de
villkor som gäller i centrala kollektiv avtal mellan parterna på arbetsmarknaden i
respektive bransch genom att ha kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden
proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls
(V) yrkande och finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-03

KS/2020:9 - 050

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och upphandling
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringarna i förslaget till
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket har sänts på remiss till samtliga
nämnder.
Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i
kommunen. Revideringen består i att ett tillägg gjorts om att kommunen vid inköp även
ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden avstod från att yttra sig medan
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kulturnämnden och Viadidaktnämnden
ställer sig bakom förslaget.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget, men pekar på behovet av
tillämpningsanvisningar utifrån tillägget om barnperspektiv.
Hänvisningar till hur Barnkonventionen bör tillämpas kommer att framgå av dokumentet
Rutiner för upphandling och direktupphandling som kommer att revideras under
hösten.

Ärendets handlingar



Förslag – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Inkomna yttranden – (finns i akten)

Susanne Sandlund
Personal- och ekonomichef
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

LIX: 59
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post:kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Inriktning
för inköp i
Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsen 2020-09-30, § 114

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 96

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-10-15
Förlängd giltighetstid beslutad av kommunstyrelsen 2019-12-18, § 212

Giltighet
Gäller från och med 2020-xx-xx
Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori


Inriktningsdokument

Uppföljning
Hur: Enligt inköpsrapporten
När: Kontinuerligt i den kvartalsvisa inköpsrapporten

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun
Katrineholms kommun utgör en upphandlande myndighet.
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Det innebär att
kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och anvisningar kring inköp och
upphandlingar.
Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan
påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling.
Följande inriktning gäller inom Katrineholms kommun:


Varje affär ska präglas av att säkerställa att kommunens resurser används på
bästa sätt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och genom samverkan med
olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner för att
uppnå högre effektivitet



Varje nämnd har ansvar för att medverka i utvecklingen av samordnade inköp
och att följa ingångna avtal



Kommunen ska underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar



Kommunens inköp och upphandlingar ska användas som medel för att
eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som beskrivs i
Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer (se bilaga)



Kommunen ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en
helhetssyn

Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår från detta
dokument.

_______________________
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Katrineholms kommuns
uppförandekod för
leverantörer
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelse (Vision 2025 för Katrineholms
kommun).

Vi som kommun vill också att våra leverantörer värnar om att bidra till att alla har samma
möjligheter för skapande och utveckling, inte bara våra invånare i Katrineholms kommun.

I uppförandekoden för leverantörer specificeras de minimistandarder som Katrineholms
kommun förväntar sig av sina leverantörer. Katrineholms kommun räknar också med att
leverantörerna, inom ramen för sitt inflytande, tillämpar dessa minimistandarder på sina
underentreprenörer och underleverantörer.

Alla Katrineholms kommuns medarbetare som upphandlar varor och tjänster ska se till att
leverantörerna känner till och förstår uppförandekoden för leverantörer.
Nedanstående principer bygger på FN:s principer om mänskliga rättigheter - Global Compact,
inom områdena
•

Mänskliga rättigheter

•

Arbetsvillkor

•

Miljö

•

Öppenhet och Korruption
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Mänskliga rättigheter
Principerna om mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact har sitt ursprung i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de 17 globala hållbarhetsmålen inom
Agenda 2030.

Princip 1: Företag ska stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter
Regeringar har alltid det primära ansvaret för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna men
Katrineholms kommun och dess leverantörer har ett ansvar att respektera dessa rättigheter
inom den sfär man kan påverka. Leverantörer med verksamhet utanför sitt eget land ska som
ett minimum respektera gällande lagar i de länder där man bedriver övrig verksamhet.
Princip 2: Företag ska försäkra att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga
rättigheter
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer försäkrar att de inte på något sätt är
inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Medhjälp till kränkningar mot mänskliga
rättigheter inträffar när ett företag ger praktisk hjälp, uppmuntran eller moraliskt stöd som har
en väsentlig inverkan på att övergrepp kan begås.

Arbetsvillkor
De fyra principerna om arbetsrätt i FN:s Global Compact kommer från ILO:s deklaration om
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998 och de 17 globala
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva
förhandlingar
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer erkänner och respekterar de anställdas
föreningsfrihet, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt, enligt lagstiftningen i de länder
där de är anställda.
Princip 4: Företag ska avskaffa alla former av tvångsarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer förbjuder all användning av tvångsarbete,
slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. Leverantörerna ska minst uppfylla alla lagar
och förordningar rörande löner och arbetstider, inklusive dem som gäller minimilöner,
övertidslöner och andra inslag av ersättning. Leverantörerna ska också tillhandahålla rättsligt
påbjudna förmåner enligt ILO:s konventioner angående tvångs- eller obligatoriskt arbete och
avskaffande av tvångsarbete.
Princip 5: Företag ska arbeta för faktiskt avskaffande av barnarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer bekämpar alla former av barnarbete enligt
FN:s barnkonvention, ILO:s konvention om minimiålder för tillträde till arbete eller ILO:s
konvention om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av
barnarbete. Katrineholms kommun förväntar sig dessutom att leverantörer skyddar alla unga
arbetstagare mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra deras utbildning.
Katrineholms kommun förväntar sig också att leverantörer följer reguljära arbetsplatsprogram
för lärlingsutbildning.
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Princip 6: Företag ska arbeta för avskaffande av diskriminering vid anställning och
yrkesutövning
Leverantörer får inte utöva någon form av diskriminering i sin rekryterings- och
anställningspraxis på grund av etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga,
hälsotillstånd, politisk uppfattning, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, medlemskap i
fackförening eller civilstånd. Alla ska behandlas med respekt och ha en arbetsplats som är fri
från trakasserier. Katrineholms kommun vänder sig också mot diskriminering när det gäller
tillgång till utbildning, befordran och belöningar enligt ILO:s konventioner om diskriminering
och om lika lön.

Miljö
Leverantörer ska följa nationella lagar och Global Compacts principer avseende miljö som
baseras på de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 samt klimatavtalet i Paris, COP
21.

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt
sätt avseende miljörisker och miljöpåverkan genom att tillämpa förebyggande åtgärder som
säkerställer att miljöskador undviks och att miljöskador inte sker. Detta uppnås genom att
leverantörer ska aktivt arbeta med att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt
effektiviserar sin resursanvändning.
Princip 8: Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörernas miljöarbete är strukturerat och
systematiskt. Att de sätter upp krav och mål som följer företagets vision om miljö samt gör
uppföljningar, följer lagar, föreskrifter och tillstånd.
Princip 9: Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer väljer modern, effektiv och miljövänlig
teknik och om tillämpligt investerar i forskning och utveckling som stödjer hållbar utveckling av
samhället. Katrineholms kommun förväntar sig också att leverantörer strävar efter att öka
användningen av teknik som minskar utsläppen av växthusgaser och andra miljöskadliga
utsläpp vid produktion av varor och tjänster.

Öppenhet och korruption
Principen om mutor och korruption i FN:s Global Compact bygger på Förenta Nationernas
konvention mot korruption från juni 2004 och de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda
2030.

Princip 10: Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning
och bestickning
Leverantörerna ska upprätthålla en hög etisk standard och god affärssed. Gällande lagar, andra
rättsliga bestämmelser och avtal ska följas. Leverantörerna ska utveckla strategier och konkreta
program för att hantera korruption. Leverantörerna förväntas undvika intressekonflikter som
kan äventyra deras trovärdighet inom Katrineholms kommun eller andra externa parters
förtroende för Katrineholms kommun.

5 (6)

Leverantörerna får inte ge eller ta emot förmåner som kan anses som otillbörliga belöningar för
att erhålla, bevara eller styra affärer med Katrineholms kommun. Sådana belöningar (mutor
m.m.) kan exempelvis utgöras av kontanter, varor, nöjesresor eller tjänster av andra slag.

Kontakt
upphandling@katrineholm.se

Källor
•

Global Compact http://www.unglobalcompact.org/

•

1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) http://www.udhr.de/swd.html

•

Internationella arbetarorganisationen http://www.ilo.org/

•

De globala hållbarhetsmålen www.globalamalen.se

•

Parisavtalet COP 21 www.un.org/sustainabledevelopment/cop 21

•

Förenta Nationernas konvention mot Corruption

_______________________
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KS/2020:280 003

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva styrdokumentet Taxor och
avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument Taxor och avgifter för serviceförvaltningens
externa uppdrag (KFS nr 4.20) som antogs av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 20.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att styrdokumentet inte har
reviderats sedan 2001-02-26 §32. Efter samråd med service- och teknikförvaltningen
föreslås nu styrdokumentet upphävas då alla dess delar är inaktuella.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
 Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-15

KS/2020:280 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva styrdokumentet Taxor och
avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument Taxor och avgifter för serviceförvaltningens
externa uppdrag (KFS nr 4.20) som antogs av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 20.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att styrdokumentet inte har
reviderats sedan 2001-02-26 §32. Efter samråd med service- och teknikförvaltningen
föreslås nu styrdokumentet upphävas då alla dess delar är inaktuella.

Ärendets handlingar


Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)

Emma Fälth
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

LIX: 51
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Styrdokument

Taxor och avgifter för
Serviceförvaltningens
externa uppdrag
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.20)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2001-02-26, § 32
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2000-11-20, § 209
Ändring av kommunfullmäktige
2001-02-26, § 32
Dessa bestämmelser gäller från den 1 januari 2001.
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Taxor och avgifter för Serviceförvaltningens externa
uppdrag
1§
Taxan gäller för de externa tjänster som beställs från och utförs av Serviceförvaltningen och som ekonomiskt inte reglerats på annat sätt.
2§
Servicenämnden får för varje kalenderår (från budget 2002) besluta om revidering av denna taxa enligt motsvarande årsförändring av konsumentprisindex
(KPI).
Producerade tjänster: AV-Centralen
3§
Prislistorna gäller för föreningar m fl externa kunder och avser hyror och
avgifter för lån och tjänster från AV-Centralen, vilka får utföras i mån av ledig
kapacitet.
4§
Avgifter debiteras enligt följande bilagor:
Bilaga A
Bilaga B
Bilaga C

Hyresprislista
Prislista för kopierings- och tryckeritjänster
Prislista för övriga tjänster

Avgifterna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 procent.
5§
Tillkommande kostnader för papper och övrigt material debiteras enligt grossistens gällande nettoprislista.
Administrativa tjänster
6§
Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Debitering kan ske per
löpande räkning eller genom i förväg överenskommen fast ersättning
baserad på timpristaxan.
7§
Avgift debiteras enligt följande timpristaxa:
Förvaltningschef

565 kr
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Övriga ledningsgruppen
Övriga

470 kr
375 kr

Avgifterna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 procent.
__________________
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga A

AV-Centralen:
Hyresprislista
Extern debitering (inkl moms)

Hyra av videogram

110 kr / st + kassett

Hyra av 16 mm:s film samt studiepaket

110 kr / styck

Hyra av stillfilm och stordia

50 kr / styck

Hyra av 8 mm:s projektor

140 kr / gång

Hyra av 16 mm:s projektor

300 kr / dag
1 200 kr / vecka

Hyra av smådia- och OH-projektor

120 kr / dag
400 kr / vecka

Hyra av kassett- och rullbandspelare

100 kr / dag
300 kr / vecka

Hyra av digital ljudbandspelare

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av videobandspelare VHS

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av färg-TV

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av 'höga vagnen'

150 kr / gång

Hyra av
megafon

150 kr / gång

Hyra av belysningsset

Hyra av högtalarstativ

460 kr / dag
1 410 kr / vecka
50 kr / st och gång
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Hyra av videoadapter

110 kr / gång

Hyra av kamerastativ

50 kr / gång

Hyra av filmduk

120 kr / gång

Hyra av sånganläggning

500 kr för 1:a dygn, helg
300 kr för dygn 2 >

Hyra av bärbar färgvideoutrustning

500 kr för 1:a dygn, helg
300 kr för dygn 2 >

Hyra av digital
stillbildskamera

500 kr för 1:a dygn, helg
300 kr för dygn 2 >

Hyra av trådlös konferensutrustning

Hyra av mediaprojektor

660 kr för 1:a dygn, helg
540 kr för dygn 2 >
1 050 kr för 1:a dygn, helg
850 kr för dygn 2 >

Hyra av scanner

110 kr / dag
260 kr / vecka

Hyra av 'stora dymon'

125 kr / gång

Hyra av
mikrofon

60 kr / gång

Hyra av sammanträdesrum nr 227
Inkl befintlig AVutrustning

260 kr / halvdag
510 kr / heldag

Hyra av redigeringsrum för video

390 kr / timme

Antal dagar
1
2
3

1 560 kr
2 225 kr
2 800 kr

7 (11)
4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

4
5
6

3 550 kr
4 000 kr
4 450 kr

7
8
9
10

4 900
5 320
5 560
5 870

kr
kr
kr
kr
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga B

AV-Centralen: Prislista för kopiering- och
tryckeritjänster
Extern debitering (inkl moms)

Kopiering

Vitt, 80 g
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
35

100
65

150
100

200
135

250
170

300
195

350
225

400
255

450
295

500
330

kr:

550
360

600
390

650
420

700
450

750
480

800
500

850
535

900
560

950
585

1.000
615

Kulört, 80 g
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
45

100
80

150
120

200
160

250
195

300
230

350
270

400
300

450
340

500
375

kr:

550
410

600
440

650
475

700
505

750
535

800
570

850
600

900
630

950
660

1.000
690

2:a sidan, falsning
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
25

100
50

150
70

200
95

250
115

300
140

350
160

400
180

450
195

500
215

kr:

550
235

600
250

650
270

700
290

750
305

800
320

850
340

900
350

950
365

1.000
380

Upplagor över 1.000 ex:

Debitering per 1.000 ex för motsvarande
kolumn
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Upplagor under 50 ex:

1,00 kr / st inkl papper 80 g vitt eller kulört
0,90 kr / st för baksida / eget
papper

Kopiering över 5.000 ex:

350 kr / 1.000 exkl papper

Kopiering i A3 debiteras som 2 A4

Master

Initialkostnad RX

15

kr / st

15
20
30
15

kr / st
kr / st
kr / st
kr / st

Övrigt

RX-stordia:
Laminat A4, 150 mic:
Laminat A3, 150 mic:
Laminat A6, 120 mic:
Plockning

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
25

100
50

150
70

200
85

250
95

300
110

350
125

400
140

450
150

500
160

kr:

550
175

600
185

650
195

700
205

750
220

800
225

850
235

900
245

950
255

1.000
265

Plockning och häftning

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
50

100
80

150
100

200
110

250
130

300
140

350
155

400
170

450
180

500
190

kr:

550
205

600
215

650
225

700
235

750
245

800
255

850
260

900
270

950
280

1.000
290

450
577

500
618

Plockning och falsning (A4 eller A5 med rygghäftning med 2 nitar)

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
134

100
265

150
314

200
362

250
404

300
449

350
492

400
534
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

kr:

550
658

600
699

650
738

700
778

750
814

800
850

850
879

900
909

950
937

1.000
964

Övrigt

Bindning med Bindomatic och Velobind:

17

Bindning i Docu-Tech:
Spiralbindning:
Blockning:
Kuvertering:

19
36
32
4

kr / st, exkl material och
sortering
kr / st, inkl material
kr / st, inkl material
kr / st
kr / st, inkl
kuvert

Kopiering, färgoriginal

Pris / st för upplageantal till:
A4
kr:

1
16

5
15

10
14

20
12

50
10

100
8

200
7

A3
kr:

1
30

5
28

10
27

20
23

50
18

100
15

200
14

5
37

10
36

20
32

50
26

100
23

200
19

Overhead

A4
kr:

1
39
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga C

AV-Centralen: Prislista för övriga tjänster
Extern debitering (inkl moms)

Skolradiokopiering (ljud- eller videokassett)
Vid kopiering av mer än 10 ex av samma band vid ett
tillfälle
kan styckepriset reduceras enligt särskild
överenskommelse

35 kr + bandkostnad

Bränning av CD-skiva

35 kr + CD

AV-katalog

95 kr / styck

Stordia RX eller Agfa

15 kr / styck

Fotokopior A4

3 kr / styck

Fotokopior A3

8 kr / styck

T-shirt inklusive tryck:
A4 master
A3 master

100 kr / styck
130 kr / styck

Piquet-tröja inklusive tryck:
A4 master
A3 master

155 kr / styck
180 kr / styck

Tryck på egen tröja:
A4 master
A3 master
Keps
Musmatta
Check i färg

40 kr / styck
45 kr / styck
75 kr / styck
75 kr / styck
160 kr / styck

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

1 (2)

KS/2019:151 332

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga D.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen
utmynnar i följande yrkanden:
”Att Sveaparken kompletteras med karusell av den typ som avses i svaret på motionen
om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant sätt
att de blir tillgängliga för alla”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska
referensgrupper (bland annat funktionssätt Katrineholm) vara delaktiga.
I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande
budgetarbete med lekplatser.
Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-02
Motion från Ylva G Karlsson (MP)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till beslutspunkt två.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning,
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga D kommunstyrelsen 2020-03-25 § 50

DNR KS/2019:151-332

Reservation angående Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Enligt yttrandet har motionen remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen. I yttrandet hänvisas till
Översiktsplanen, del staden. I denna står det:
”Vid utformning av nya lekplatser och vid underhåll av redan befintliga är det viktigt att tänka på tillgängligheten.
Även barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till lek i staden. Spontanlek är viktigt att ta till vara
i planeringen och vid nyetableringar bör barnens synpunkter på hur platsen används och ska användas tas tillvara. Det
kan till exempel gälla pulkabackar, klätterträd och stenblock som barnen använder för lek och därigenom är extra
viktiga att spara.
I en lekplatsplan kan stadens lekplatser inventeras och ett åtgärdsprogram kan skapas för att höja attraktiviteten
på befintliga lekplatser men även visa var det saknas lekplatser idag. Även ytor för spontanlek bör omfattas av en
sådan plan, till exempel skogsområden och pulkabackar.”

Ett planarbete brukar ta tid. Att bifalla motionen i väntan på att lekplatsplanen är klar går snabbare
och ökar möjligheterna att ALLA kan vara delaktiga i vårt samhälle även när de leker.
Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KS/2019:151 - 332

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningen yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-02

KS/2019:151 - 332

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen
utmynnar i följande yrkanden:



Att Sveaparken kompletteras med karusell av den typ som avses i svaret på
motionen om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant
sätt att de blir tillgängliga för alla

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska
referensgrupper (bland annat funktionssätt Katrineholm) vara delaktiga.
I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande
budgetarbete med lekplatser.
Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar


Motion från Ylva G Karlsson (MP)

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att utveckling av kommunens lekplatser
bör ske i samråd med kommunens referensgrupper. Vilken typ av lekredskap för
funktionshindrade som ska tas i bruk i Sveaparken bör i första hand diskuteras i dessa
forum.
Axel Stenbeck
Utredare
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

____________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-03-02

KS/2019:151 - 332

Motion
Tillgänglig lek i parken
I den nyligen upprustade lekparken i Sveaparken har kommunen inte tillgodosett behovet av
lekredskap anpassade för rullstolsburna barn.
I svaret på min motion om rullstolsgungor (KS/2018:307) anges karuseller för funktionshindrade som
ett lämpligt alternativ. Det finns även andra varianter på anpassade lekredskap för barn med
funktionshinder, som upphöjda sandlådor, lekstugor o.s.v. Självklart måste även underlaget vara av
sådan art att barn i rullstol kan ta sig fram.
Vi yrkar



Att Sveaparken kompletteras med en karusell av den typ som avses i svaret på motionen om
rullstolsgungor ( KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant sätt att
de blir tillgängliga för alla

Ylva G Karlsson (mp)

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

1 (2)

KS/2020:33 000

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala
bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande..
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia
Grathwohl (C) har lämnat en motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen.
Motionen utmynnat i följande yrkande:
”Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och
delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra
till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.”
I Katrineholms kommunplan för mandatperioden 2019-2022 (antagen i
kommunfullmäktige 2019-01-21) framgår det att kommunplanen är en del av
ägardirektivet till de kommunala bolagen (sidan 2).
I kommunplanen står det vidare att det lokala miljöarbetet ska utgå från de globala
målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar om hur världens länder
tillsammans ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030
(sidan 26).
Kommunledningsförvaltningen arbetar, tillsammans med övriga förvaltningar och bolag,
med att tydliggöra arbetet och ansvarsfördelningen genom att koppla samman målen i
kommunplanen med målen i Agenda 2030 samt ansvarig förvaltning/bolag (se bilaga).
Ägardirektiv till delägda bolag tas fram tillsammans med övriga ägare. Katrineholms
kommunfullmäktige kan därför inte på egen hand besluta om ägardirektiv till delägda
bolag.

Ärendets handlingar





Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 02-24
Bilaga – Koppling mellan kommunplan och Agenda 2030
Motion från Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och
Claudia Grathwohl (C), 2020-01-13

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning,
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KS/2020:33 - 000

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala
bolagen
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-24

KS/2020:33 - 000

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia
Grathwohl (C) har lämnat en motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen.
Motionen utmynnat i följande yrkande:
”Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och
delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra
till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.”
I Katrineholms kommunplan för mandatperioden 2019-2022 (antagen i
kommunfullmäktige 2019-01-21) framgår det att kommunplanen är en del av
ägardirektivet till de kommunala bolagen (sidan 2).
I kommunplanen står det vidare att det lokala miljöarbetet ska utgå från de globala
målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar om hur världens länder
tillsammans ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030
(sidan 26).
Kommunledningsförvaltningen arbetar, tillsammans med övriga förvaltningar och bolag,
med att tydliggöra arbetet och ansvarsfördelningen genom att koppla samman målen i
kommunplanen med målen i Agenda 2030 samt ansvarig förvaltning/bolag (se bilaga).
Ägardirektiv till delägda bolag tas fram tillsammans med övriga ägare. Katrineholms
kommunfullmäktige kan därför inte på egen hand besluta om ägardirektiv till delägda
bolag.

Ärendets handlingar



Motion från Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och
Claudia Grathwohl (C), 2020-01-13
Bilaga – Koppling mellan kommunplan och Agenda 2030

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att motionens intentioner redan anses
vara uppfyllda genom kommunplanen.
Axel Stenbeck
Utredare
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-02-24

KS/2020:33 - 000

Nämndadministration

____________________
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia
Grathwohl (C)

Koppling mellan mål i kommunplan 2019-2022 och Agenda 2030, 2020-02-26
Övergripande
mål
Tillväxt, fler
jobb & ökad
egen
försörjning

Resultatmål

Mål i Agenda 2030

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
KS, BMN

11 Hållbara städer och samhällen

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Växande och breddat näringsliv
KS

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fler arbetstillfällen
KS

1 Ingen fattigdom

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

1 Ingen fattigdom

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
VIAN, SOCN

1 Ingen fattigdom

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10 Minskad ojämlikhet

Attraktiva
boende- &
livsmiljöer

Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
SOCN

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

11 Hållbara städer och samhällen

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Resandet med cykel och till fots ska öka

13 Bekämpa klimatförändringen

KS, STN
Resandet med buss och tåg ska öka
KS

13 Bekämpa klimatförändringen

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020
KS

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11 Hållbara städer och samhällen

Koppling mellan mål i kommunplan 2019-2022 och Agenda 2030, 2020-02-26
Övergripande
mål
En stark &
trygg skola för
bättre
kunskaper

Resultatmål

Mål i Agenda 2030

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

4 God utbildning för alla

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

4 God utbildning för alla

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

4 God utbildning för alla

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och
elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

2 Ingen hunger

Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning
VIAN

4 God utbildning för alla

5 Jämställdhet

5 Jämställdhet

16 Fredliga och inkluderande samhällen

3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla

5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet

Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå

4 God utbildning för alla

BIN, VIAN

5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet

Trygg vård &
omsorg

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring
bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB

3 Hälsa och välbefinnande

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg
KULN, VON

3 Hälsa och välbefinnande

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
STN, VON

2 Ingen hunger

Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
VON

3 Hälsa och välbefinnande

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
SOCN, VON

10 Minskad ojämlikhet

Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON

5 Jämställdhet

3 Hälsa och välbefinnande

Koppling mellan mål i kommunplan 2019-2022 och Agenda 2030, 2020-02-26
Övergripande
mål

Resultatmål

Mål i Agenda 2030

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras
BIN, KULN, SOCN

1 Ingen fattigdom

Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och
familjeomsorgen
SOCN

3 Hälsa och välbefinnande

5 Jämställdhet

5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet?
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Ett rikt kultur-,
idrotts- &
fritidsliv

Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning
inom individ- och familjeomsorgen
SOCN

3 Hälsa och välbefinnande

Kommunens kostnader för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller
andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

3 Hälsa och välbefinnande

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

3 Hälsa och välbefinnande
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

3 Hälsa och välbefinnande
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

Hållbar miljö

Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

5 Jämställdhet

Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
STN, KFAB, KIAB

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringen

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

7 Hållbar energi för alla
11 Hållbara städer och samhällen
13 Bekämpa klimatförändringen

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

7 Hållbar energi för alla
13 Bekämpa klimatförändringen

Koppling mellan mål i kommunplan 2019-2022 och Agenda 2030, 2020-02-26
Övergripande
mål

Resultatmål

Mål i Agenda 2030

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

6 Rent vatten och sanitet

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

12 Hållbar konsumtion och produktion

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
KS, STN

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet
STN

2 Ingen hunger

14 Hav och marina resurser

12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringen

Attraktiv
arbetsgivare &
effektiv
organisation

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

4 God utbildning för alla

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

3 Hälsa och välbefinnande

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

10 Minskad ojämlikhet

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

16 Fredliga och inkluderande samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10 Minskad ojämlikhet

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Agenda 2030 i de kommunala bolagen
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att nå
huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och
främja fred och rättvisa. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan det
är varje land. I Sverige har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men
för att agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, akademin och
privatpersoner är engagerade.
Centerpartiet anser att Katrineholm ska gå före och låta Agenda 2030 ligga till grund för
verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att nå så långt som är möjligt måste även kommunens hel- och delägda bolag delta i
Agenda 2030-arbetet.
Centerpartiet yrkar:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och
delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra
till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.
Katrineholm 13 januari 2020

Victoria Barrsäter (C)

Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Claudia Grathwohl (C)

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum
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2020-03-25

1 (2)

KS/2019:329 650

Svar på motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.
Jesper Ek (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) och Sten
Holmgren (C) har inlämnat en motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:
”Att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete.
Att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration.
Att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar
kommunens all verksamhet, för att uppnå målen.”
Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen som bedömer att
Katrineholms kommun arbetar med integration inom många olika verksamheter och
områden. Frågan behandlas i flera styrande dokument och målbilder presenteras i såväl
Kommunplan 2019-2022 – Attraktion och Livskvalitet, som i Vision 2025. Konkreta och
mätbara mål finns samt indikatorer för varje mål mäter hur målet uppnås. Målen följs
sedan upp via delårsrapport och årsredovisningar.
Vidare bedömer Katrineholms kommun att bemöta utmaningarna inom området utifrån
ansatsen att motverka segregation som helhet och därigenom öppna upp för
möjligheterna för ett innanförskap i kommunen genom de insatser som faktiskt görs
idag. Den förvaltningsövergripande samverkan är ett steg rätt riktig, så även de
kontakter och nätverk som kommunen har med övriga kommuner i regionen.

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
Motion från Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C)
och Sten Holmgren (C), 2019-09-24

Kommunstyrelsens överläggning

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Anneli Hedberg (S).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning,
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Emma Fälth
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Datum
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Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post:kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Svar på motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) och Sten
Holmgren (C) har inlämnat en motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:
”Att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete.
Att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration.
Att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar
kommunens all verksamhet, för att uppnå målen.”
Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen som bedömer att
Katrineholms kommun arbetar med integration inom många olika verksamheter och
områden. Frågan behandlas i flera styrande dokument och målbilder presenteras i såväl
Kommunplan 2019-2022 – Attraktion och Livskvalitet, som i Vision 2025. Konkreta och
mätbara mål finns samt indikatorer för varje mål mäter hur målet uppnås. Målen följs
sedan upp via delårsrapport och årsredovisningar.
Vidare bedömer Katrineholms kommun att bemöta utmaningarna inom området utifrån
ansatsen att motverka segregation som helhet och därigenom öppna upp för
möjligheterna för ett innanförskap i kommunen genom de insatser som faktiskt görs
idag. Den förvaltningsövergripande samverkan är ett steg rätt riktig, så även de
kontakter och nätverk som kommunen har med övriga kommuner i regionen.

Ärendets handlingar


Motion från Centerpartiet - Vision och strategi för integration i Katrineholm

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det
strategiska integrations- och mottagningsarbete i kommunen. Alla förvaltningar har i alla
verksamheter ett gemensamt ansvar för att driva integrationsfrågan framåt.
Det övergripande syftet med arbetet med att motverka segregation i Katrineholm är att
utveckla det befintliga arbetet inom tre områden: minska arbetslösheten, goda
uppväxtvillkor för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö.
Liksom i regeringens strategi är Katrineholms analys att deltagande på
arbetsmarknaden är en nyckel för inkludering och en förutsättning för att
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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socioekonomiska ojämlikheter ska minska. De mätbara målen som är kopplade till detta
arbete är exempelvis att andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som går
vidare till egen försörjning ska öka, att andelen studerande som klarar målen i utbildning
svenska för invandrare ska öka, fler flickor och pojkar ska klara kunskapsmålen i skolan
och nå höga resultat eller att alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen och nå goda
resultat. Kommunen har valt att fokusera på hela gruppen som står utanför
arbetsmarkanden eller som riskeras att hamna i ett utanförskap.
Vision 2025
Katrineholms vision 2025 är ledstjärnan i kommunens långsiktiga planering. I visionen
beskrivs viljeinriktningen och ambitionen för framtida tillstånd i kommunen. Där anges
bland annat ”Gemenskap – här finns en närhet mellan människor och ett tolerant och
öppet förhållningssätt där jämställdhet och mångfald är en självklarhet.”
Kommunplan 2019 – 2022 - Attraktion och livskvalitet
I Kommunplan 2019 – 2022 pekas riktningen ut för hur Katrineholm och de kommunhala
verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden.
I kommunplanen finns resultatmålet ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning. För den enskilde utan jobb anges det vara av största vikt att skaffa sig rätt
kompetens. Kommunen och andra samhällsaktörer ska underlätta detta. Utveckling ska
också ske när det gäller utbildning och arbetsmarknadsinsatser. För personer med
otillräckliga kunskaper i svenska ska yrkesutbildning kombineras med språkutbildning
och arbete eller praktik.
Det beskrivs också i planen att de statliga verktygen i arbetsmarknadspolitiken ska
användas och att kommunen ska verka för att särskilda tjänster kommer till stånd för att
konvertera försörjningsstöd till anställningar.
I kommunplanen finns även mål om att fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat samt att fler elever ska klara gymnasieskolan. Fler studerande ska också
klara målen i kommunal vuxenutbildning och fler ska gå vidare till studier på
eftergymnasial nivå. ”Kommunen ska verka för att nya svenskar snabbt lär sig svenska
för att komma in i arbetslivet och att utbildningen i svenska för invandrare (sfi) kopplas
ihop med arbetspraktik. Det ska finnas möjlighet till ett flexibelt lärande där man kan
kombinera yrkesinriktade kurser med yrkessvenska och arbete eller praktik. För att
bredda utbudet, förbättra kvaliteten och öka effektiviteten behövs en ökad samverkan i
regionen.”
Det fastslås även att ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsan,
för identitet och sammanhållning bland katrineholmare och för att ge alla barn och unga
en bra start i livet. Alla kommuninvånare ska kunna erbjudas ett kulturliv präglat av
kvalitet och mångfald.
Kommunplanen utgör tillsammans med Vision 2025 grunden för kommunens långsiktiga
planering,
Kommunen ska, enligt kommunplanen, verka för att nya svenskar snabbt lär sig svenska
för att komma in i arbetslivet samt att utbildningen i svenska kopplas ihop med
arbetspraktik. Detta innebär att svenska för invandrare (SFI) får ta ett stort ansvar och är
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en väldigt viktig del i arbetet kring integration, motverka segregation och
kompetensförsörjning i kommunen. På Viadidakts SFI har det skett stora förändringar
under hösten 2019, alla kurserna har fått start och slutdatum samt att det blivit hårdare
krav på att ansöka om att starta om. Det är en satsning för att bland annat öka
motivationen hos eleverna att bli klara.
Viadidakts samhällsorientering (SO) är stora och framgångsrika nationellt och har
samverkansavtal med 70 andra kommuner genom att bedriva SO på distans. Från den
första februari 2020 är den nya lagstadgade minimum tiden på SO 100 timmar (tidigare
60 timmar). Det är något väldigt stort inom just integrationsfrågan, att det kommer bli
utökad tid på information på modersmål om svenska samhället till nyanlända i
kommunen. SO kommunikatörerna har även gått en kurs som fem universitet bedrivit
på 1,5 år och är nu diplomerade Hälso- och samhällskommunikatörer, det har alltså
satsat på kompetensutveckla personal.
Inom Viadidakts verksamheter pågår idag även riktade projekt mot målgruppen
nyanlända. Projekt Klara kommer att ta fram och implementera en väl fungerande
modell för inkludering och delaktighet av kvinnor med utländsk bakgrund vars
kompetens och färdigheter inte har tagits tillvara. Det är i första hand kvinnornas väg
mot studier, arbete och egen försörjning som projektet vill underlätta. Projektets
målsättning som går ut på att kvinnornas väg till arbetet underlättas förutsätter flera
faktorer som måste uppfyllas för att deras delaktighet på arbetsmarknaden
överhuvudtaget ska bli möjlig.
Projektet Likes är inriktat mot kompetensförsörjning. Tanken är att kunna skräddarsy
utbildning och andra insatser för att göra personer anställningsbara. Projektet kommer
främst att inrikta sig åt arbeten inom vård och omsorg (servicebiträden) och barnomsorg
(assistenter).
Viadiakt har också ansökt om medel för en fortsättning på ett tidigare genomfört
Suggestopediprojekt som genomfördes hos SFI/vuxnas lärande. Projektet är riktat till
utrikesfödda kvinnor med sammansatt problematik, som gör att de inte klarar SFI. Båda
projekten Likes och Suggestopediprojektet genomförs med finansiering av Europeiska
Socialfonden.
MIKA är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun också
med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet utgår från service och
teknikförvaltningen.
KVISK var ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt på kulturförvaltningen som pågick
mellan 1 april 2017 – 31 maj 2019. Samarbetspartners var Region Sörmland, Region
Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt
Arbetsförmedlingen. Projektet syftade till att ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet
att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige.
En del av integrationsarbetet innebär även att arbeta med trygghetsfrågor samt att se till
att lagar och regler följs. Verksamheten Lyckliga gatorna arbetar gemenskapsbyggande
och trygghetsskapande i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, för att
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stärka band mellan invånare och bygga positiva grannskapseffekter. Detsamma råder
även för den kommunövergripande samverkan kring hedersrelaterat våld samt arbetet
med att sprida kännedomen kring psykisk ohälsa bland målgruppen nyanlända. Dessa
insatser drivs gemensamt av socialförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.
Även civilsamhället har en betydande roll när det gäller integration. I
anvisningsdokumentet för föreningsstöd finns det till exempel angivet att målsättningen
med föreningsstöd är att uppnå en bättre integration.

Henrik Skogberg
Kommunstrateg

____________________
Beslutet skickas till:

Emma Fälth
Utredare

!

Motion om att skapa en vision och strategi för integration i
Katrineholm
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Katrineholm ligger på 25%. Motsvarande
siffra för inrikesfödda är 4,7%. Vi har migrationen att tacka för vår
befolkningstillväxt i kommunen och för att vår arbetskraft ökar, utan migrationen
skulle vår kommun ha svårt att nå målet om 40 000 invånare 2030. Samtidigt
redovisar socialnämnden fortsatt skenande underskott där försörjningsstödet är
en betydande del. Bland våra utrikesfödda finns alltså en stor outnyttjad resurs.
Det som nu är ett minus i kommunens resultat, skulle kunna generera plus. Det
som hindrar dessa människor är framförallt språket och bristen på kontaktnät.
Kommunens nuvarande insatser räcker uppenbarligen inte till med tanke på de
sjunkande resultaten i SFI och den höga arbetslösheten bland utrikesfödda. Vi
kan göra så mycket mer.
På samma sätt som vi jobbar med jämställdhet, skulle vi kunna jobba med
integration. Tänk om varje beslut i vår kommun hade ett integrationsperspektiv.
I Järfälla har man tagit fram en vision och en strategi för integrationen 1. På
deras hemsida 2 förmedlas kontakter mellan nyanlända, företag, föreningsliv och
frivilliga. Man har från kommunens sida tagit ansvar och initiativ till ”ett starkt
och sammanhållet Järfälla”.
Åre kommun har ytterligare ett exempel på bra integrationsarbete. ”Anledningen
till att integrationen fungerar är att man medvetet arbetar för att få de
kommunplacerade flyktingarna att trivas och stanna kvar”, enligt en artikel i den
lokala tidningen. En uppgift som ålagts en integrationsenhet i kommunen.
Hälften av alla nyanlända i Åre kommun hade eget osubventionerat arbete efter
två år.
Hur vi i Katrineholms kommun ska jobba med integration kan vi få fram genom
en ordentlig genomlysning, men först måste vi formulera våra mål och lägga
grunderna i en strategi.

1

https://www.jarfalla.se/download/18.74f0f89216ad21b01452fa5e/1558522760562/visionintegration-jarfalla-20170227.pdf
2

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/integration/integrationsarbetetijarfalla.
4.13e4e88815ba4a9f2c7eb204.html
Katrineholm den 24/9 2019

Sid !1 av !2

!

Vi i Centerpartiet yrkar därför:
●

att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens
integrationsarbete

●

att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål
för integration

●

att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som
genomsyrar kommunens all verksamhet, för att uppnå målen

Katrineholm den 24/9 2019

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Ann-Charlotte Olsson, Centerpartiet

Claudia Grathwohl, Centerpartiet

Sten Holmgren, Centerpartiet

Katrineholm den 24/9 2019

Sid !2 av !2

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

1 (2)

KS/2019:389 383

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i motionens första
yrkande med hänvisning till service- och tekniknämndens och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till service- och tekniknämndens
och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik
i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en cyklisternas dag inrättas.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen (som berett ärendet).
I remissvaret framkommer bland annat att det under hösten 2020 redan planeras för en
informationskampanj om cykeltrafik i tätorten, vilken är tänkt att återkomma kommande
år. Det lyfts även att detta arbete ingår i det fortsatta arbetet med kommunens Gångoch cykelplan och även att det under2021 planeras för en kampanj om cykelundervisning
i skolan.
Vidare är informationskampanjer för cyklister tänkta att kombineras med
”Trafikantveckan” samt ”Kontoret på stan”, men även via kommunens hemsida.

Ärendets handlingar






Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-18
Motion – Informationskampanj gällande cykeltrafik

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning,
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande. Han
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-08-26 § 94

DNR KS/2019:389-383

Reservation om Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik
Centerpartiets motion handlar om att informera mera för att få fler att cykla mera på ett säkert sätt.
Det är positivt att cykelinformation sker under ”Trafikantveckan” och ”Kontoret på stan”, men det
behövs fler och återkommande aktiviteter riktade till allmänheten för att öka kunskaperna och
därmed också öka trafiksäkerheten. En aktivitet som ”Cyklisternas dag” skulle bidra till att öka
kunskaperna om vilka regler som gäller.
Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas.
Då yrkandet avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 26 augusti 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Jesper Ek

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Emma Fälth

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-08-19

KS/2019:389 - 383

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i
motionens första yrkande med hänvisning till service- och tekniknämndens och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
2. Avslå motionens andra yrkande med hänvisning till service- och tekniknämndens och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-19

KS/2019:389 - 383

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om
cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en cyklisternas dag inrättas.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen (som berett ärendet).
I remissvaret framkommer bland annat att det under hösten 2020 redan planeras för en
informationskampanj om cykeltrafik i tätorten, vilken är tänkt att återkomma kommande
år. Det lyfts även att detta arbete ingår i det fortsatta arbetet med kommunens Gångoch cykelplan och även att det under2021 planeras för en kampanj om
cykelundervisning i skolan.
Vidare är informationskampanjer för cyklister tänkta att kombineras med
”Trafikantveckan” samt ”Kontoret på stan”, men även via kommunens hemsida.

Ärendets handlingar




Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-18
Motion – Informationskampanj gällande cykeltrafik

Emma Fälth
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Motionär
Akt
LIX: 51
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§ 27

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-18

1 (2)

STN/2020:25 383

Yttrande över motion om informationskampanj
gällande cykeltrafik
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses vara
besvarad när det gäller den första delen av yrkandet och att avslå den andra delen i
yrkandet om att inrätta en Cyklisternas dag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Torbjörn Eriksson (C).

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C)har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om
cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.”
”Att en cyklisternas dag inrättas.”
Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen och
service- och tekniknämnden för besvarande.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-03-18
Motion från Anders Gölevik (C)

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C), Joha Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.
Förslag och yrkande
Torbjörn Eriksson (C) yrkar på bifall till hela motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
förvaltningens förslag och Torbjörn Erikssons (C) yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:

Protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-18

2 (2)

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2020-03-18

STN/2020:25 - 383

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Infrastruktur

Cathrine Andersson

Service- och tekniknämnden

Yttrande över motion om Informationskampanj
gällande cykeltrafik
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses vara
besvarad när det gäller den första delen av yrkandet och att avslå den andra delen i
yrkandet om att inrätta en Cyklisternas dag.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C)har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om
cykeltrafik i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.”
”Att en cyklisternas dag inrättas.”
Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen och
service- och tekniknämnden för besvarande.

Ärendets handlingar


Motion från Anders Gölevik (C)

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett service- och tekniknämndens svar till
kommunstyrelsen på Centerpartiets motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik.

Förvaltningens bedömning
Förberedande och planering av informationskampanj om cykeltrafik i tätorten pågår
redan med utförande i höst år 2020 och kontinuerligt kommande år.
Det ingår i Kommunplanen delen Attraktiva boende- & livsmiljöer att trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för oskyddade
trafikanter, därmed cyklister.
Information och kampanjer ingår också i det fortsatta arbetet med kommunens Gångoch cykelplan.
Ledamöter för service- och tekniknämnden ingår i Trafikgruppen där vi tillsammans med
polis, räddningstjänst och ambulans diskuterar och planerar gemensamma åtgärder.
KATRINEHOLMS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57149
E-post:Cathrine.Andersson@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-03-18

STN/2020:25 - 383

Infrastruktur

Informationskampanjer för cyklister är tänkt kombineras med ”Trafikantveckan” och
”Kontoret på stan”, samt via information på Kommunens hemsida. Därmed planeras det
i nuläget inte att inrätta en ”Cyklisternas dag”.
Det planeras en kampanj för cykelundervisning i skolan. Kampanjen har potential att öka
andelen barn och föräldrar som cyklar till skolan och fritidsaktiviteter. Projektet bidrar
även till att öka kunskapen om trafikregler och trafikvett. Utförs tidigast 2021.

Cathrine Andersson
Trafikingenjör
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Motion till kommunfullmäkige i Katrineholm
Om informationskampanj gällande cykeltrafik
Av Katrineholms kommun Gång- och cykelplan framgår målsättning att andelen resor med

cykel i kommunen iallmänhet ska öka och isynnerhet öka i Katrineholms stad. Det är en

uppfattning som Centerpartiet helt står bakom.
Förutsättningarna för cykeltrafik i tätorten har byggts ut successiW. I takt med utbyggnaden
för cykeltrafiken verkar regelefterlevnaden tyvärr ha gått i motsatt riktning vilket skapar

irritation bland andra trafikanter och ytterst orsakar trafikolyckor.
Trafikmiljön för cyklister har under de senaste decennierna byggts ut och förbättrats med
separata cykelbanor, kombinerade cykel- och gångbanor, cykelöverfarter med mera.
Regelverket för cykeltrafiken har blivit mer komplex och en del ryklister har tyvärr attityden
att en cyklist bara har rättigheter och inga skyldigheter. Att bryta elementära regler som att
cykla på fel sida och på trottoarer är förhållandevis vanligt. När ryklister bryter mot
grundläggande trafikregler skapar det irritation och motsatsförhållanden till andra

trafikanter. Samspelet mellan cyklister och bilister har försämrats. Det vore en förenkling att
påstå att det bara är barn och ungdomar som brister itrafikbeteendet. Det är i lika hög grad
vuxna som inte följer trafikreglerna och barn gör som den vuxne gör. I takt med att
cyklismen ökar blir det allt viktigare att trafikreglerna följs och att samspelet mellan de olika
trafi kantgrupperna förbättras.

Ett led i att försöka öka trafikkunskapen vore att genomföra en offensiv informationskampanj om cykeltrafik isociala medier och på kommunens hemsida. En Cyklisternas dag
skulle också kunna inrättas.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tillvåren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik i
tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en Cyklisternas dag inrättas.
Katrineholm 18 november 2019

ers

rtiet

q-

Centerpartret
KATRIIt'EHOLM

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 116

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

1 (2)

KS/2019:332 628

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att
delta regelbundet minskar samt att man redan gör flera kostnadsfria insatser i form av
”Kultur på recept”, ”Öppen kulturskola” och ”Lyckliga gatorna”.

Ärendets handlingar





Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 08-28
Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-09-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

2 (2)

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-09-30 § 116

Reservation: Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola KS/2019:332
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri
kulturskola.
Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:332 - 628

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om avgiftsfri
kulturskola
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-28

KS/2019:332 - 628

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att
delta regelbundet minskar samt att man redan gör flera kostnadsfria insatser i form av
”Kultur på recept”, ”Öppen kulturskola” och ”Lyckliga gatorna”.

Ärendets handlingar



Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-09-30

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden, men
konstaterar att slopade avgifter för kulturskolan kommer behöva finansierar genom
ökad ram till bildningsnämnden eller genom omprioriteringar inom egen budget.
Axel Stenbeck
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V)
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLL
Bildningsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-25

15 (18)

BIN/2019:100 628

Yttrande över motion om en avgiftsfri kulturskola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att Kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri mot
bakgrund av att Barnkonventionen blivit lag från och med 2020-01-01.
I Barnkonventionen artikel 31 framhålls alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella
yttringar:
”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreation och
fritidsverksamhet.”
Vänsterpartiet framhåller att avgifter och hyra av instrument då inte ska utgöra ett
hinder för familjer med begränsad ekonomi.
Några av Katrineholms grannkommuner har infört i det närmaste avgiftsfri Kulturskola.

Förvaltningens bedömning
I Katrineholms kommun tas en terminsavgift ut samt en avgift för hyra av instrument.
Avgiften är på 600 kronor och instrumenthyran på 300 kronor. Dessa nivåer har legat
still sedan budgetåret 2010. Således har indirekt en minskad kostnad successivt kommit
till stånd.
Inom ramen för den egna budgeten, och inte bara inom ramen för statsbidraget för
Skapande skola, samarbetar Kulturskolan med skolenheterna och erbjuder skoltid
aktiviteter som når alla barn och elever.
Sedan mer än ett år tillbaka bedriver Kulturskolan så kallad ”Öppen kulturskola” på
lördagar. Detta sker med hjälp av statsbidrag. Verksamheten är avgiftsfri och har varit
mycket uppskattad och attraherat många nya barn i kommunen, vilka velat prova på
aktiviteterna som erbjudits.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-25
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Kulturskolan deltar i projektet ”Lyckliga gatorna” som arrangerat aktiviteter och
gatufester i flera områden i kommunen under några års tid.
För elever med särskilda behov finns en möjlighet att få delta inom ramen för det som
bildningsförvaltningen benämnt ”Kultur på recept”. Då erläggs avgiften inom
bildningsförvaltningens egen budget.
Kulturskolan har aktivt arbetat med att attrahera andra brukare än de som traditionellt
deltar i Kulturskolans verksamhet. Detta har sett genom nyrekrytering av personal med
andra kompetenser, exempelvis musiker som trakterar instrument från andra delar av
världen.
Det finns en risk för att en helt avgiftsfri Kulturskola medför att ansvaret för att delta
regelbundet när man fått en plats minskar.
Bildningsförvaltningen bedriver även verksamheten KomTek. Denna verksamhet har
avgifter för fritidskurser.

Ärendets handlingar
•

Motion om en avgiftsfri kulturskola

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Alexander
Forss (KD), och Lennart Ejeby enhetschef Kulturskolan.
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) ordförande föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag mot sitt eget förslag och finner att
bildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag.

____________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Motion om en avgiftsfri kulturskola
I FN:s barnkonvention, artikel 31, så framställs alla barns lika möjlighet till kultur och
kulturella yttringar som ett mål. Det står ” Konventionsstaterna ska respektera och främja
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig
verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet”. I juni 2018 röstade Sveriges
riksdag för att barnkonventionen blir svensk lag från 2020. Därför ligger det också rätt i tiden
för att införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm.
Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans
verksamhet oavsett familjens ekonomiska situation. Avgifter för deltagande och hyra av
instrument ska inte utgöra ett hinder.
Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det
ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla och en stor avgörande
tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en
avgiftsfri kulturskola.
– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha
möjlighet att göra det. För oss är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga,
ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inga barn ska behöva
höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta de lära sig spela musik.
Vi yrkar att:
Kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)

Katrineholm 30/9–2019

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30
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KS/2019:381 819

Svar på motion om gerillakonst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kulturnämndens
och service- och tekniknämndens yttrande.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”

Motionen har remitterats till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen med motiveringen att anskaffning av offentlig
konst och val av konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av
kulturförvaltningen och i enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen
utser lämpliga platser och upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning
uppföra konst eller ställa ut i konsthallen.

För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar








Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-07-01
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 41
Kulturförvaltningens yttrande, 2020-06-30
Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 16
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-11-08

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga B kommunstyrelsen 2020-09-30 § 117

Reservation: Svar på motion om gerillakonst KS/2019:381
Katrineholm har en stolt tradition i form av medborgare som har agerat som gerillakonstnärer och
förskönat Katrineholms kommun med olika konstverk. Tyvärr så har den politiska majoriteten i
Katrineholm på sista tiden intagit en alltmer restriktiv hållning och börjat plocka bort gerillakonstverk
som har ställts ut, framförallt konstverk som har stuckit i ögonen på majoriteten.
Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är synd att allmänheten inte får ta del av dessa verk och vill
därför lyfta frågan om att göra de tillgängliga för allmänheten.

Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:381 - 819

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om gerillakonst
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kultur- och service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

KS/2019:381 - 819

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om gerillakonst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”
Motionen har remitterats till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen med motiveringen att anskaffning av offentlig
konst och val av konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av
kulturförvaltningen och i enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen
utser lämpliga platser och upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning
uppföra konst eller ställa ut i konsthallen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar






Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-07-01
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 41
Kulturförvaltningens yttrande, 2020-06-30
Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 16
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-11-08

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än kulturnämnden och
service- och tekniknämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V)
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Service- och tekniknämnden

§ 41
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2020-08-27

1 (1)

STN/2020:26 319

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då så kallad gerillakonst som ställs ut på
kommunal mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-07-01
KF 2019 § 176 Motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Service- och tekniknämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD),
Claudia Grathwohl (C) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Claudia Grathwohl (C) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen

2020-07-01

STN/2020:26 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Rickard Bardun

Service- och tekniknämnden

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Service och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då så kallad gerillakonst som ställs ut på
kommunal mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar



KF 2019 § 176 Motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Katrineholms kommun har under senare år satsat på den offentliga konsten och i den
aktuella kommunplanen finns en fortsatt satsning på offentlig konst med som en del i
kommunens arbete med attraktiva och boende- och livsmiljöer. Kulturnämnden, som
enligt reglementet är ansvariga för den konstnärliga utsmyckningen av gator, parker och
torg, har antagit riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning, i vilka framgår hur
offentlig konst och införskaffande av sådan hanteras. I dessa riktlinjer fastslås bland
annat att kommunen ska arbeta med professionella konstnärer och att inköpen ska
kännetecknas av kvalitet och mångsidighet och utgå från kommunens vision ”läge för liv
och lust”.
Utifrån service- och teknikförvaltningens perspektiv är det viktigt att konstverken som
kommunen sätter upp uppfyller vissa krav kopplade till säkerhet och att
tillgänglighetsperspektivet beaktas. Såväl säkerhets- som tillgänglighetsaspekterna
underlättas av att kommunen har kontroll på vad som ställs ut och på vilken plats detta
görs. Kulturförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har en dialog om den offentliga konsten, vilket gör att
olika perspektiv fångas upp och tas tillvara.
Katrineholms kommun har sedan flera år, i sitt arbete kring konstutställningar, betalat
utställningsersättning till konstnärerna. Kommunens utställningar genomförs enligt de
rekommendationer kring utställningsersättning som Konstnärernas Riksorganisation
(KRO) har. Gällande gatukonsten finns det en viss problematik att vi inte vet vem som är
KATRINEHOLMS KOMMUN
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:Rickard.Bardun@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Service- och teknikförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-07-01

STN/2020:26 - 319

upphovsperson och därför inte skulle kunna betala någon ersättning. Vi vet inte heller
att upphovspersonerna önskar att objekten ställs ut. Vidare är gatukonst ibland knuten
till en specifik plats, vilket gör att den kan tappa sitt syfte om den flyttas och ställs ut på
en annan plats. Viss gatukonst är heller inte möjlig att flytta på.
Varje år får kulturförvaltningen flera utställningsförfrågningar som måste ställas mot
varandra för att kunna visa utställningar av olika karaktär och med en variation av
tekniker och uttryck. Dessutom tas hänsyn till en rad andra faktorer såsom tidigare
erfarenheter, mångfald och genus.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

PROTOKOLLSUTDRAG

Kulturnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum
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2020-08-25

1 (1)

KULN/2020:5 800

Motion om gerillakonst
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då s k gerillakonst som ställs ut på kommunal
mark idag plockas bort.
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
Anvisning till remiss av motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Carl-Magnus Fransson
(M), Ewa Callhammar (L), Elisabeth Bohm (V).
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kulturförvaltningen

2020-06-30

KULN/2020:5 - 800

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

/Eget_Kontor/

Rickard Bardun

Kulturnämnden

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då s k gerillakonst som ställs ut på kommunal
mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss av motion om gerillakonst
 Motion om gerillakonst

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Katrineholms kommun har under senare år satsat på den offentliga konsten och i den
aktuella kommunplanen finns en fortsatt satsning på offentlig konst med som en del i
kommunens arbete med attraktiva och boende- och livsmiljöer. Kulturnämnden har
antagit riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning, i vilka framgår hur vi hanterar
offentlig konst och införskaffande av sådan. I dessa fastslås bland annat att vi ska arbeta
med professionella konstnärer och att inköpen ska kännetecknas av kvalitet och
mångsidighet och utgå från kommunens vision ”läge för liv och lust”. Konstverken som
kommunen sätter upp uppfyller också vissa krav kopplade till säkerhet.
Katrineholms kommun har sedan flera år, i sitt arbete kring konstutställningar, betalat
utställningsersättning till konstnärerna. Kommunens utställningar genomförs enligt de
rekommendationer kring utställningsersättning som Konstnärernas Riksorganisation
(KRO) har. Gällande gatukonsten finns det en viss problematik att vi inte vet vem som är
upphovsperson och därför inte skulle kunna betala någon ersättning. Vi vet inte heller
att upphovspersonerna önskar att objekten ställs ut. Vidare är gatukonst ibland knuten
till en specifik plats, vilket gör att den kan tappa sitt syfte om den flyttas och ställs ut på
en annan plats. Viss gatukonst är heller inte möjlig att flytta på.
Varje år får kulturförvaltningen flera utställningsförfrågningar som måste ställas mot
varandra för att kunna visa utställningar av olika karaktär och med en variation av
tekniker och uttryck. Dessutom tas hänsyn till en rad andra faktorer såsom tidigare
erfarenheter, mångfald och genus.
KATRINEHOLMS KOMMUN
/Eget_Förvaltning/
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Rickard.Bardun@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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/Eget_Kontor/

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.
Rickard Bardun
Förvaltningschef

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige: Gerillakonst
Katrineholm har en stolt tradition i form av medborgare som har agerat som gerillakonstnärer och
förskönat Katrineholms kommun med olika konstverk. Vi känner alla till rondellen med pilarna och
den fina ”Tintin” raketen. Katrineholms kommun har tidigare haft en välvillig inställning till dessa
konstverk och låtit de stå kvar för allmänheten att beskåda och njuta av. Tyvärr så har den politiska
majoriteten i Katrineholm på sista tiden intagit en alltmer restriktiv hållning och börjat plocka bort
gerillakonstverk som har ställts ut, framförallt konstverk som har stuckit i ögonen på majoriteten.
Strykjärnet, flickan i plåt och hjärtat är tre konstverk som snabbt plockats bort.
Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är synd att allmänheten inte får ta del av dessa verk och vill
därför lyfta frågan om att göra de tillgängliga för allmänheten.
Vi yrkar att:
Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där
konstverken kan ställas ut.
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)

Katrineholm 8/11 - 2019

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

1 (2)

KS/2019:415 025

Svar på motion om att återkommunalisera städningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och
tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
att återkommunalisera städningen. Motionen utmynnar i följande yrkande
”kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi”.
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden som föreslår avslag till
motionen med motiveringen att man förhåller sig till de beslut som kommunfullmäktige
tog 2009 om privatisering av städningen.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter.

Ärendets handlingar






Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-06-04
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 26
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-12-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

2 (2)

Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga C kommunstyrelsen 2020-09-30 § 118

Reservation: Svar på motion om att återkommunalisera städningen
KS/2019:415
Att ta tillbaka städningen i egen regi skulle ge många fördelar. Vi skulle få en sammanhållen syn på
städningen inom hela kommunens verksamhet. All lokalvård kan då bedrivas utifrån kommunens mål
om goda arbetsförhållanden för personalen, om heltid som norm, om hög kvalitet inom alla
verksamheter och utan vinstintressen. Då får vi bättre kontroll över både organisation, ekonomi och
arbetsmiljö.
Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:415 - 025

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion att
återkommunalisera städningen
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

KS/2019:415 - 025

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att återkommunalisera städningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
att återkommunalisera städningen. Motionen utmynnar i följande yrkande
”kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden som föreslår avslag till
motionen med motiveringen att man förhåller sig till de beslut som kommunfullmäktige
tog 2009 om privatisering av städningen.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter.

Ärendets handlingar




Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-06-04
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 26
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-12-12

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och
tekniknämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V)
Akt
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-18

1 (1)

STN/2020:141 025

Yttrande över motion om att återkommunalisera
städningen
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jöran Mathiesen (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren
2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala
städningen. Sedan dess har kommunen genomfört fyra avtalsperioder. Vänsterpartiet
anser att kommunen ska ta tillbaka städningen i egen regi som då skulle ge många
fördelar. Såsom sammanhållen syn på städningen inom hela kommunens verksamhet,
goda arbetsförhållanden med heltid som norm och hög kvalitet. Det skulle bli bättre
kontroll över organisation, ekonomi och arbetsmiljö.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-06-04
KF § 202 Motion om att återkommunalisera städningen
Motion om att återkommunalisera städningen

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) samt avdelningschef Camilla Wiström.
Förslag och yrkande
Jöran Mathiesen (V) yrkar på bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
förvaltningens förslag och Jöran Mathiesens (V) yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen

2020-06-04

STN/2020:141 - 025

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Camilla Wiström

Service- och tekniknämnden

Yttrande över motion om att återkommunalisera
städningen
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren
2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala
städningen. Sedan dess har kommunen genomfört fyra avtalsperioder. Vänsterpartiet
anser att kommunen ska ta tillbaka städningen i egen regi som då skulle ge många
fördelar. Såsom sammanhållen syn på städningen inom hela kommunens verksamhet,
goda arbetsförhållanden med heltid som norm och hög kvalitet. Det skulle bli bättre
kontroll över organisation, ekonomi och arbetsmiljö.

Ärendets handlingar



KF § 202 Motion om att återkommunalisera städningen
Motion om att återkommunalisera städningen

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har förhållit sig till det beslut som kommunfullmäktige tog 2009.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter. Med anledning av ovan information föreslår förvaltningen
att avslå motionen.

Camilla Wiström
Avdelningschef
____________________
KATRINEHOLMS KOMMUN
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Service- och teknikförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-06-04

STN/2020:141 - 025

Motion- Återkommunalisera städningen
På våren 2009 beslutade majoriteten i Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den
kommunala städningen. Det var ett beslut som togs utan konsekvensanalyser och underlag.
Sedan dess har ett antal bolag haft i uppdrag att sköta den kommunala städningen med
varierande resultat. Vi har också sedan dess kunnat ta del av olika vittnesmål om hur
städningen har fungerat, om hur stressad personal tvingas städa lokaler på snålt tilltagna
tider och hur detta påverkar människors hälsa och kvalitén i städningen. Kommunen har
själv inte heller varit nöjd med städningen.
Att ta tillbaka städningen i egen regi skulle ge många fördelar. Vi skulle få en sammanhållen
syn på städningen inom hela kommunens verksamhet. All lokalvård kan då bedrivas utifrån
kommunens mål om goda arbetsförhållanden för personalen, om heltid som norm, om hög
kvalitet inom alla verksamheter och utan vinstintressen. Då får vi bättre kontroll över både
organisation, ekonomi och arbetsmiljö.
Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi.
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig

Katrineholm 12/12 - 2019

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

1 (1)

KS/2020:86 109

Redovisning av obesvarade motioner - september 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade motioner till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner.
Den aktuella sammanställningen visar att det den 22 september 2020 fanns sammanlagt
16 obesvarade motioner varav fyra stycken bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Den äldsta motionen, utöver en av de som bordlades, väcktes i kommunfullmäktige
2019-10-21 ”Motion om en avgiftsfri kulturskola”.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 09-04
 Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-09, 2020-09-22
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-04

KS/2020:86 - 109

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner - september 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner.
Den aktuella sammanställningen visar att det den 22 september 2020 fanns sammanlagt
16 obesvarade motioner varav fyra stycken bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Den äldsta motionen, utöver en av de som bordlades, väcktes i kommunfullmäktige
2019-10-21 ”Motion om en avgiftsfri kulturskola”.

Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-09, 2020-09-22

Emma Fälth
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Akten

LIX: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Sammanställning av obesvarade motioner

Utskrivet: 2020-09-22 13:40
Utskrivet av: Emma Fälth

Pga Covid-19 har flertalet nämndsammanträden blivit inställda. Därmed har tidigare redovisade tidsplan för preliminära datumen för behandling av
vissa motioner strukits och istället inväntas beslut om nya datum. I sammanställningen har därför kommunstyrelsens behandling av ärendet
inkluderats.
Diarienummer

Ärenderubrik

Motionär

Väckt i KF

Remissinstans

Hanterad i KS

Prel KF

KS/2019:151

Motion från Miljöpartiet

Ylva G Karlsson

2019-05-20

SBF

2020-03-25

Bordlagt i KF:

om tillgängliglek i parken

2020-06-15
2020-09-21

KS/2019:329

Motion från
Centerpartiet - Vision
och strategi för
integration i Katrineholm

Victoria Barrsäter

2019-10-21

KLF

2020-03-25

Bordlagt i KF:
2020-09-21

Ann-Charlotte
Olsson
Claudia Grathwohl
Sten Holmgren

KS/2019:332

Motion från
Vänsterpartiet om en
avgiftsfri kulturskola

KS/2019:381

Motion från
Vänsterpartiet om
gerillakonst

Thomas Selig

2019-10-21

BiN

(2020-06)

2019-11-18

STN

2020-11

Tony Rosendahl
Anita Johansson
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig

KULN

KS/2019:389

Motion om Centerpartiet

Anders Gölevik

2019-12-16

om

SBF

2020-08-26

Bordlagt i KF:

STN

2020-09-21

KFAB

2020-11

informationskampanj
gällande cykeltrafik
KS/2019:395

KS/2019:404

KS/2019:415

KS/2020:33

Motion från
Kristdemokraterna om
buller i förskolan för barn
under 6 år

Joha Frondelius

Motion från
Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet om
anhörigbehandling

Thomas Selig

Motion från Vänsterpartiet
om att
Återkommunalisera
städningen

Thomas Selig

Motion från Centerpartiet
om Agenda 2030 i de
kommunala bolagen

Victoria Barrsäter

2019-12-16

BIN

Marian Loley

2019-12-16

SOCN

2020-11

2019-12-16

STN

2020-12

2020-01-20

KLF

Joha Frondelius

Tony Rosendahl
Anita Johansson
2020-03-25

Bordlagt i KF:
2020-09-21

Sten Holmgren
Ann-Charlotte Olsson
Claudia Grathwohl

KS/2020:54

Motion från Centerpartiet
om säker gång- och
cykelväg för
Katrineholmsbarn från
södra Sköldinge

Victoria Barrsäter

2020-02-24

BIN
STN

2020-03-25

2020-10

KS/2020:99

2020-04-20

SOCN

2021-03

Victoria Barrsäter

2020-04-20

BIN

2021-03

Motion om en samordnad
organisation av
kommunens integrationsoch
arbetsmarknadsarbete

Joha Frondelius

2020-04-20

SOCN

2021-03

Motion om god
äldreomsorg dag och natt,
året runt efter arbetstyngd
och behov

Joha Frondelius

Motion om bemanningstal
och ny modell

Joha Frondelius

Motion från
Kristdemokraterna om
bostad först- en
evidensbaserad metod
vid hemlöshet

Joha Frondelius

KS/2020:104

Motion från Centerpartiet
om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier

KS/2020:114

KS/2020:149

KS/2020:283

Marian Loley
John G Ogenholt

VIAN

Marian Loley
John G Ogenholt
2020-06-15

Marian Loley
John Ogenholt
2020-09-21

Marian Loley
John G Ogenholt

KS/2020:284

Motion om farthinder i
Katrineholm - guppa
lagom

Joha Frondelius
Marian Loley
John G Ogenholt

2020-09-21

Katrineholm 20200918
Motion till kommunfullmäktige

Dela bil istället för att äga en egen
- Förslag på hur Katrineholms kommun kan bidra till att skapa en
delningsekonomi för att minska behovet av egen bil och samtidig göra en
betydande insats för miljön.
Miljöpartiet vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser de utmaningar vi har framför
oss och en kommun som är beredd att agera, som tar sitt ansvar och vågar fatta de modiga
beslut som krävs. Vi vill att Katrineholms kommun ska vara en del av lösningen – inom
naturens ramar.
Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att
uppnå klimatmålen. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att
förändra ett system som idagsläget är oförmöget att leva upp till de krav framtiden ställer på
oss.
För att på allvar kunna arbeta i riktning mot ett resilient samhälle är transportsektorn ett av de
viktigaste områdena att ställa om. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett
mycket påtagligt sätt till klimatförändringarna och det råder ingen tvekan om att de fossila
bränslena måste fasas ut.
Ett sätt att minska transporternas klimatpåverkan är att se till att det finns bra alternativa
lösningar som är enkla att ta till sig och lätta att använda. Vi tror att många som bor i
Katrineholm, och kanske då främst i stadskärnan, och som inte använder bilen så ofta skulle
kunna tänka sig att avstå från att äga en egen bil om det fanns bra alternativ till detta.
Naturligtvis handlar det i första hand om att göra det lättare för människor att ta sig fram till
fots, på cykel och genom att åka kollektivt. Men det handlar också om att bidra till mer
miljövänliga lösningar vid de tillfällen det ännu inte finns något bra alternativ till personbilen.
För att minska behovet att äga en egen bil vill vi att Katrineholms kommun utreder
möjligheterna att bidra till en delningsekonomi där invånarna i större utsträckning kan
samnyttja bilen som transportmedel. I genomsnitt står en bil parkerad mer än 90 procent av
tiden, ofta på mark som skulle kunna användas till något mycket bättre. Idag upptar
bilparkeringar en stor del av markytan i centrala delarna av Katrineholm, något som skulle
kunna förändras med en låg ekonomisk insats från kommunens sida.
Att avstå från att äga en egen bil och istället dela bil med andra är dessutom ett mycket bra
sätt att minska sin klimatpåverkan, mycket bättre än att köpa en egen ny miljövänligare bil.

Om det går att dela bil med andra frigörs också parkeringsplatser som gör det lättare för
kommuninvånare som bor utanför centralorten, och som därför är i större behov av ett eget
transportmedel, att hitta parkeringsplatser när de besöker centrala Katrineholm.

Vi vill med ledning av ovanstående

att

kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller
flera bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.

att

kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens
förvaltningar bara behöver använda dagtid få utgöra en bilpool för
kommuninvånarna under kvällar och helger.

att

kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur
bilpoolsbilar på ett fördelaktigt sätt kan få attraktiva
uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det nya
Parkeringshuset Loket.

att

kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra
åtgärder för att minska kommuninnevånarnas behov av att äga
egen bil.

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun
Datum som ovan

Nicklas Adamsson

Torsdagen 17 september 2020

Interpellation till ställd till Kommunstyrelsens Ordförande
Interpellation med anledning av Ordföranden i komunstyreslens famösa uttalande - ”

Kommunens prognos visar ett plusresultat på 74 miljoner kronor när året är slut.”
Under april och maj i år beslutade riksdagen om ett extra tillskott till regioner och kommuner
för innevarande år. För Katrineholms del innebar besluten ett extra statsbidrag på drygt 63
miljoner kronor för verksamheten 2020. Knappt hälften av denna summa kommer att ligga
kvar som permanent förstärkning från 2021.
Trots att denna förstärkning redan i mitten var känd innehöll komunens budgetdirektiv för
2021 kraftfulla besparingar på samtliga nämnder förutom för Vård och omsorgsnämnden.
Jag kan med förlov hävda att komunens kärnverksamhet har ett och annat att förbättra.
Skolan dras med stora grupper i förskolan och dåliga resultat i grundskolan. De som har
hemtjänst får besöka av i snitt ett och ett halvt fobollslag av vårdare per 14-dagarspriod.
Integrationen av ”nyanlända” går allt för trögt.
Utifrån detta har jag följade frågor till Kommunstyrelsens ordförande:

-

Om staten ökar de generella statsbidragen för att kommunen ska kunna öka kvalitet
inom sina kärnverksamheter – men Katrineholm väljer att redovisa dessa
extrapengar som ett överskott av effektiv hushållning.?

-

Varför innehöll budgetdirektivet en besparing på skolan för 2021 trots att kommunen
var medveten om tillskottet av statsbidrag?

-

Varför är Socialdemokraterna i ord så måna om unga och gamla men i handling så
knappa?

Björn Wahlund, Gruppledare Liberalerna Katrineholm

Svar på interpellation gällande kommunens ekonomiska överskott
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström (S) gällande kommunens ekonomiska överskott.
Interpellationen lyder ordagrant:
Interpellation med anledning av Ordföranden i komunstyreslens famösa uttalande - ”
Kommunens prognos visar ett plusresultat på 74 miljoner kronor när året är slut.”
Under april och maj i år beslutade riksdagen om ett extra tillskott till regioner och kommuner
för innevarande år. För Katrineholms del innebar besluten ett extra statsbidrag på drygt 63
miljoner kronor för verksamheten 2020. Knappt hälften av denna summa kommer att ligga
kvar som permanent förstärkning från 2021.
Trots att denna förstärkning redan i mitten var känd innehöll komunens budgetdirektiv för
2021 kraftfulla besparingar på samtliga nämnder förutom för Vård och omsorgsnämnden.
Jag kan med förlov hävda att komunens kärnverksamhet har ett och annat att förbättra.
Skolan dras med stora grupper i förskolan och dåliga resultat i grundskolan. De som har
hemtjänst får besöka av i snitt ett och ett halvt fobollslag av vårdare per 14-dagarspriod.
Integrationen av ”nyanlända” går allt för trögt.

Frågorna lyder:
-

Om staten ökar de generella statsbidragen för att kommunen ska kunna öka kvalitet
inom sina kärnverksamheter – men Katrineholm väljer att redovisa dessa extrapengar
som ett överskott av effektiv hushållning.?

-

Varför innehöll budgetdirektivet en besparing på skolan för 2021 trots att kommunen
var medveten om tillskottet av statsbidrag?

-

Varför är Socialdemokraterna i ord så måna om unga och gamla men i handling så
knappa?

Svaren lyder:
Statens prognoser för ekonomin i kommuner och regioner förväntas ge ett överskott i år på
38 miljarder kronor. Det betyder rekordresultat i flertalet kommuner mitt i den djupaste
samhällskrisen i modern tid. Överskottet motsvarar, om finansdepartementet får rätt, 4
procent av skatter och statsbidrag. Det är så klart positivt. Men inte okomplicerat.
Kommunernas ekonomi riskerar att bli obegriplig för väldigt många. Som de allra flesta vet
skapar demografin ökande behov som kräver stora resurser, något som vi Socialdemokrater
och Moderater i Katrineholm flaggat för i flera år. Kommande kostnadsökningar överstiger de
förväntade intäktsökningarna vilket innebär att kommuner måste effektivisera verksamheten
och utveckla nya arbetssätt för att möta behoven och klara ekonomin. Dessutom är det så,
att stora överskott ett enskilt år inte kan användas till driftskostnadsökningar kommande år.
Om detta går att läsa mer i Dagens Samhälle i en artikel av Måns Wikstrand och i en artikel
av Annika Wallenskog där rådet till kommunpolitiker är- lyft blicken, håll i plånboken och
effektivisera!
I kommunens budget för 2020 budgeterade vi ett överskott på 50 mnkr för att möta den
osäkerhet som rådde kring ekonomin för 2020. Att ekonomin hanterats väl i Katrineholm
under året syns tydligt i kommunens delårsrapport där det prognostiserade resultatet uppgår
till ca 74 mnkr. Nämnderna har skött både verksamhet och ekonomi på ett mycket bra sätt
under den rådande pandemin.

Första frågan, som inte är en fråga men besvaras ändå enligt följande. De extra statsbidrag
som Katrineholm och övriga kommuner får i år är för att mildra de negativa ekonomiska
konsekvenserna av både den pågående pandemin men också för att lindra konsekvenserna
av lågkonjunkturen. Alltså inte i första hand till kvalitetsökningar!
Den andra frågan antas syfta till Planeringsdirektivet som kommunstyrelsen behandlade i
maj. I Planeringsdirektivet utgick ingen lönekompensation till nämnderna med undantag av
vård- och omsorgsnämnden. Förmodligen är det den del som interpellanten kallar besparing
inom skolan. I maj när Planeringsdirektivet antogs rådde stora osäkerheter i de ekonomiska
förutsättningarna för samtliga kommuner vilket är en förklaring till de ställningstaganden som
gjordes vid det tillfället. Det är viktigt att komma ihåg att Planeringsdirektivet är just ett
planeringsdirektiv, inte en budget.
På den sista frågan är svaret väldigt enkelt. Vi Socialdemokrater och Moderater prioriterar
barn, unga och äldre. Det är väldigt tydligt i Kommunplanen och de årliga budgetar som
fastställs. Just nu pågår exempelvis byggnation av ett nytt äldreboende, Dufvegården.
Därefter ska flera äldreboenden renoveras och rustas upp. Två nya skolor byggs också för
att möta kommande behov, skolor renoveras och rustas upp, nya förskolor byggs, nya
medarbetare ska anställas för att möta volymökningar etc. En ny verksamhet, Lyckliga
gatorna, prioriteras för barn och unga, ungkulturhuset Perrongen är också en viktig
verksamhet för våra unga som kommunen satsat på i flera år. Listan kan göras hur lång som
helst. Dessutom lägger kommunen långt över 70% av kommunens pengar på just barn och
äldre. Så visst prioriteras dessa viktiga grupper av oss i den politiska majoriteten i
Katrineholm.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation till Vård-, och Omsorgsnämndens
ordförande
Vi har fått ett brev från en God man (GM) som ger upphov till ett antal frågor.
Personen i fråga har skrivit ett brev till bl a mig där hon ger uttryck för den frustration hon
känner inför förvaltingens handläggning av sitt ärende. GM företräder en klient med grava
funktionsstörningar som kräver såväl assistance 24-7 som av personal med speciell
kompetens.
De förslag till placering/boenden som förvaltningen har erbjudit uppfyller enligt GM inte de
behov klienten har och är dessutom svåra att upparbeta lokalt. Det finns ett boende (utanför
kommunen) som de som känner klientens behov rekommenderar och som GM kan
acceptera för klienten men förvaltningen stretar emot och vill ha en lokal placering.
Den gode mannen, har på olika sätt kommunicerat med Vård- och omsorgsförvaltningen
men även haft kontakt med IVO, Förvaltningsrätten m.fl för att få till en så bra placering som
möjligt för sin klient. En del av detta har kommit att ligga den gode mannen till last vilket har
resulterat i att tjänstemän vänt sig till Överförmyndarnämnden för att få till ett byte av denne.
Jag vill påminna om att Liberalerna stred och fortsätter att strida en lagstiftning där personer
med funktionsnedsättningar får en adekvat vård, hjälp och service av samhället för att kunna
ha ett fullgott liv. Och jag vill påminna om att LSS är en rättighetslagstiftning med allt vad det
innebär!
Jag har utifrån detta följande frågor till Ordföranden i VON:
-

Hur kan Ordföranden på ett vederhäftigt sätt verifiera att man har den kompetens
som som krävs för de med mycket svåra funktionsstörningar?

-

Hur säkerställer Ordföranden att ärenden som gäller människor med breda och svåra
funktionsstörningar hanteras skyndsamt?

-

Kan Ordföranden för Vård och omsorgsnämnden anse det lämpligt att förvaltningen
verkar för ett byte av God man med anledning av dennes engagemang och driv för
den som företräds?

Björn Wahlund, Gruppledare Liberalerna Katrineholm

Svar på interpellation från Liberalernas gruppledare Björn
Wahlund till vård och omsorgsnämndens ordförande.
Liberalernas gruppledare har ställt tre frågor till mig vilka jag nu här lämnar mitt svar på:
Förutsättningen för beslutande är att enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
§16c så får kommunen endast om det finns särskilda skäl verkställa ett beslut i en annan kommun. Det
gör att vi alltid först måste göra en bedömning att vi ej klarar av att verkställa ett beslut i vår egen
verksamhet både när det gäller lokalernas beskaffenhet eller personalens kompetens innan vi kan köpa
en plats utanför vår egen verksamhet.

Hur kan Ordföranden på ett vederhäftigt sätt verifiera att man har den kompetens
som som krävs för de med mycket svåra funktionsstörningar?
Svar:
Av delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun framgår att
enhetschef ansvarar för rekrytering av personal i den egna verksamheten. Enhetschef för verksamhet
ansvarar för att rekrytera den personal som behövs. Det innebär att denne ansvarar för att det finns den
kompetens och utbildning som behövs om det skulle vara utöver grundutbildningar som personalen
har.

Hur säkerställer Ordföranden att ärenden som gäller människor med breda och svåra
funktionsstörningar hanteras skyndsamt?
Svar:
Handläggning av ärenden ska enligt förvaltningslagens bestämmelser ske skyndsamt. Hur lång tid det
tar att handlägga ett ärende är dock beroende på olika faktorer. Det beror bland annat på vilket stöd
den enskilde söker och vilka uppgifter förvaltningen får tillgång till men även på svarstiden från den
sökande. Varje ansökan ska utredas och kommuniceras innan det utmynnar i ett beslut som sedan kan
överklagas till förvaltningsrätten.
Efter att den sökande tackat ja till insatsen lämnas ärendet över till den enhetschef som bedöms ha en
lämplig verksamhet för den sökande för att organisera verkställigheten utifrån den enskildes behov. Då
görs planeringen för genomförandet om t.ex. det behövs kompletterande utbildning, särskilda
hjälpmedel, bostadsanpassning etc.

Kan Ordföranden för Vård och omsorgsnämnden anse det lämpligt att förvaltningen
verkar för ett byte av God man med anledning av dennes engagemang och driv för
den som företräds?
Svar:

Det hör inte till vanligheterna att vård- och omsorgsförvaltningen vänder sig till överförmyndaren för
att anmäla byte av god man eller förvaltare men det händer. En sådan anmälan görs ibland då en god
man/förvaltare inte bedöms utgå från den enskildes behov, det händer ibland att god man har ett
egenintresse och utgår ifrån detta. I dessa fall görs anmälan till överförmyndare som sedan tar ställning
och agerar utifrån sin bedömning kring anmälan.
I SKRs cirkulär ”Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt
vissa vårdnads och förmyndarskapsfrågor” redogörs för hur socialnämnderna i kommunerna skall
agera när det gäller anmälningsskyldighet:
Socialnämnden (vilket även innefattar vård- och omsorgsnämnder i lagstiftningen) är skyldiga att
anmäla till överförmyndaren om den finner att en god man eller en förvaltare enligt föräldrabalken
bör förordnas för någon. Nämndens anmälningsskyldighet framgår av 5 kap 3§ Socialtjänstlagen och
15 kap 5§ Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Om socialnämnden får
kännedom om att en god man försummar sitt uppdrag kan det finnas skäl för nämnden att på eget
initiativ upplysa överförmyndaren om det.
En förutsättning för att nämnden ska kunna bryta sekretessen och upplysa överförmyndaren om en
sådan försummelse, är dock att nämnden bedömer att den annars inte kan fullgöra sin verksamhet (10
kap. 2§ Offentlighet och sekretesslagen). Det skulle t.ex. kunna vara fråga om att en enskild pga den
gode mannens försummelse inte får ta del av insatser som nämnden bedömer att den enskilde är behov
av.1

Ulrica Truedsson
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

1

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2018/socialnamndensanmalningsskyldighetifragorsomrorg
odmanforvaltaresamtvissavardnadsochformynderskapsfragor.24226.html (20201006)

