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KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.20

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Inger
Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica
Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Hassan Abdulahi (S), Jesper Ek
(L) Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Tony Karlsson (S), Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John
Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Camilla Hermansson (SD),
Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, t.f
förvaltningschef Petra Kruse, näringslivschef Stefan Toll, förbundschefen Annette Lundin,
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), Tomas Lövgren (NyföretagarCentrum)

Utses att justera

Inger Fredriksson (C)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-01-29

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Göran Dahlström (S)

Justerande

…………………………………
Inger Fredriksson (C)

Paragrafer

§1 - §20

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum

2019-01-23

Datum för
anslags
uppsättande

2019-01-30

Förvaringsplats
av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

§1 - §20

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-02-22
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§1

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Ordföranden Göran Dahlström (S) inleder sammanträdet med att hälsa välkommen
till kommunstyrelsens första sammanträde under mandatperioden 2019 – 2022.
Petra Kruse, ny tillförordnad förvaltningschef för viadidakt, presenterar sig för
kommunstyrelsen.
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om att planering pågår för
medborgarskapsceremoni och utdelning av förtjänsttecken.
Näringslivschefen Stefan Toll redogör för den senaste tidens näringslivshändelser.
Förvaltningschefen (samhällsbyggnadsförvaltningen) Stefan Jansson informerar om
att rekryteringen av mark- och exploateringschef har slutförts.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt t.f
förvaltningschefen Petra Kruse, näringslivschefen Stefan Toll och förvaltningschefen
Stefan Jansson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

Bostadsmarknaden
Förvaltningschefen (samhällsbyggnadsförvaltningen) Stefan Jansson informerar om
bostadsmarkanden generellt i Sverige och vad som sker i Katrineholm.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Göran
Dahlström (S), Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Christer Sundqvist (M),
Lars Härnström (M), Tony Rosendahl (V) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

VSR - samverkan RTÖG (Räddningstjänsten östra
Götaland)
Förbundschefen Annette Lundin, Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR),
informerar om det nyligen tecknade avtalet med RTÖG (Räddningstjänst
Östergötland) om operativ ledningsorganisation.
Avtalet innebär att VSR får tillgång till inre ledning via Räddningstjänsten Östra
Götalands ledningscentral. Denna ledning kommer att larma ut resurser och vara ett
ledningsstöd vid insatser i VSR:s område. Den nya samverkan innebär även att VSR
kan få hjälp av högre ledningsstöd i form av insatschef och räddningschef i
beredskap, taktiska och strategiska resurser som finns hos RTÖG.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Joha
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) samt förbundschefen Annette Lundin.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-23

5

§4

Nyföretagarcentrum
Tomas Lövgren (NyföretagarCentrum) informerar om verksamheten som är inriktad
på att ge rådgivning, stöd och information i samband med företagsstart.
Under 2018 har 129 enskilda rådgivningar genomförts. Antalet besökstillfällen
uppgick till 290 på utbildningarna, vilket kan kopplas till 40 nya företag.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek
(L), Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Joha Frondelius (KD) samt Tomas
Lövgren (NyföretagarCentrum).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Länsgemensam socialjour Sörmland (KS/2019:8)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra
samverkande kommuner träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam
socialjour i Södermanlands län med placering i Eskilstuna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sitt beslut vänt sig till kommunfullmäktige.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Under första året kommer merkostnaden att vara 300 000 kr, som lagts in i befintlig
budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna för deltagande kommuner att
baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande kommunerna.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-09
 Socialnämndens protokoll, 2019-01-02, § 2
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Attestreglemente (KS/2019:24)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till attestreglemente med en
giltighetstid som sträcker sig fram till 2023-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I
samband med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och
visat på behov av revideringar av gällande attestreglemente.
I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell beloppsgräns per förvaltning. .
Kommunorganisationen har sedan 2013 ökat i omfattning och fler leverantörer
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar både kostnader och fakturerade
belopp. Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension
ökar.
Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. För att
ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att kommundirektör
och ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som överstiger
föreslagen beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör sig till
ordinarie verkställighet.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Förslag till reviderat Attestreglemente
Nu gällande Attestreglemente
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/15471052
88293/Attestreglemente.pdf
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§7

Svar på motion om måltidsvän (KS/2018:91)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om måltidsvän med hänvisning till
vård- och omsorgsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C)
och Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om
måltidsvän. I motionen lämnas följande yrkande:
Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-08
Ordförandens förslag till beslut, 2019-01-17
Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-19
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06 § 112, (med tjänsteutlåtande)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L),
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Joha Frondelius
(KD), Inger Fredriksson (C) och Mica Vemic (SD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Tony Rosendahl (V)
med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till
beslutet.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§8

Återrapportering - särskilt uppdrag ny gruppbostad enligt
LSS (KS/2018:529)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Katrineholms Fastighets AB att projektera för en
gruppbostad enligt LSS. Gruppbostaden placeras i bottenplan i planerad
byggnation av bostadsfastighet i kv. Humlen. Gruppbostaden ska tas i bruk senast
under första halvåret 2021.
2. Finansiering hänvisas till budgetberedningen inför budget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden (VON) har i redovisning av särskilt uppdrag – plan för
byggnation av ny gruppbostad i Katrineholm - påtalat behovet av en ny gruppbostad
LSS om 6 lägenheter. Boendet bör inrymmas i en tillgänglig fastighet eller del av en
fastighet som ägs av Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Boendet behöver vara
klart till hösten 2020.
Kommunledningsförvaltningen har i dialog med ledingen för vård- och
omsorgsförvaltningen och KFAB konstaterat att inga befintliga fastigheter finns
lediga som skulle passa som gruppbostad LSS. Det bästa alternativet i dagsläget
bedöms vara att inrymma en gruppbostad i den planerade byggnationen av
enbostadsfastighet i kv. Humlen. Dock kan inte fastigheten inte stå klar att tas i bruk
förrän första halvåret 2021.
Om nämnden inte kan tillhandahålla lämpliga bostäder, inom skälig tid, när ansökan
kommer in så finns det en risk att IVO ansöker om utdömande av en särskild avgift
hos förvaltningsrätten, detta enligt tidigare domar för ”ej verkställda beslut enligt 9§
LSS”.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-10
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06, § 115 (med tjänsteskrivelse)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Thomas
Selig (V).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Samråd - Reviderad renhållningsordning för
Katrineholms kommun (KS/2018:519)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd kring förslag till reviderad
renhållningsordning med fastighetsinnehavare och myndigheter i enlighet med
miljöbalken från och med 11 mars 2019 till och med 7 april 2019.
2. Förslaget till reviderad renhållningsordning ställs ut för granskning under fyra
veckor i enlighet med miljöbalken från och med den 29 april 2019 till och med 26
maj 2019.
3. Genomförandet av samråds- och utställningsprocessen delegeras till Sörmland
Vatten och Avfall AB.
4. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att berörda nämnder ges möjlighet att
yttra sig under samrådet.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en
renhållningsordning. Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när
det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om
avfallshantering samt kommunens avfallsplan.
Enligt ägardirektivet punkt 3 har Sörmland Vatten och Avfall AB uppdraget att ta
fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Katrineholms
kommun. En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under
2018 med syfte att genomarbeta ett förslag till revidering av renhållningsordningen
som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning.
Samråd ska ske från och med 11 mars 2019 till och med 7 april 2019 med
fastighetsinnehavare och myndigheter.
Utställning ska ske från och med 29 april 2019 till och med 26 maj 2019 på följande
adresser:
Katrineholms kommunhus, Fredsgatan 38 Katrineholm
Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 Katrineholm
Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18 Katrineholm
www.katrineholm.se
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-09
Tjänsteskrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, daterad 2018-12-04
Förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun inklusive
bilagor

Ordförandens sign

Justerandes sign
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 Nuvarande föreskrifter med kommentarer inklusive bilagor
 Sändlista samråd reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun
_________________
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

Besvarande av revisionsrapporten Granskning av
kommunens upphandlingsverksamhet (KS/2018:416)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av kommunens
upphandlingsverksamhet och kommunledningsförvaltningens besvarande till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En granskning har genomförts av kommunens upphandlingsverksamhet.
Syftet med granskningen var att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig
till kommunens styrande dokument avseende upphandlingar samt LOU (Lagen om
Offentlig Upphandling) och för att utröna följsamheten till förändringar som skett
inom lagstiftning och praxis.
Kommunledningsförvaltningen har besvarat de rekommendationer som revisorerna
framför i granskningen.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-10
Skrivelse från revisorerna, 2018-09-18, med revisionsrapporten Granskning av
kommunens upphandlingsverksamhet, Katrineholm
_________________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 11

Val av ledamöter och ersättare i folkhälsoutskottet för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2019:18)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsoutskottet ska för perioden 2019-2022
bestå av följande personer
Ledamöter
Anneli Hedberg (S)
Johan Söderberg (S)
Ulrica Truedsson (S)
Christoffer Öqvist (M)
Jesper Ek (L)
Nicklas Adamsson (MP)
Ersättare
Abdulahi Hassan (S)
Marie-Louise Karlsson (S)
Helena Gärtner (M)
Inger Fredriksson (C)
Thomas Selig (V)
2.

Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S).

3.

Till vice ordförande för samma period utses Christoffer Öqvist (M).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja folkhälsoutskott för mandatperioden 2019 - 2022.
Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare.
Folkhälsoutskottet utser funktionsrättsrådet samt ordförande för rådet.
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Lars Härnström (M) yrkar att Christoffer Öqvist (M) utses till vice ordförande i
folkhälsoutskottet.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 12

Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2019:19)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet ska för perioden 2019-2022 bestå
av följande personer
Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Anneli Hedberg (S)
Christer Sundqvist (M)
Inger Fredriksson (C)
Tony Rosendahl (V)
Ersättare
Gunnar Ljungqvist (S)
Ulrica Truedsson (S)
Helena Gärtner (M)
John Ogenholt (KD)
Nicklas Adamsson (MP)
2. Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S).
3. Till vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja personalutskott för mandatperioden 2019-2022.
Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M) och Joha
Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Lars Härnström (M) yrkar att Christer Sundqvist (M) utses till vice ordförande i
personalutskottet.
Joha Frondelius (KD) yrkar att John Ogenholt (KD) utses till ersättare för
kristdemokraterna.
_________________
De valda
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 13

Brotts- och skadeförebyggande rådets organisatoriska
tillhörighet samt val av ledamot tillika ordförande
(KS/2019:22)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Brotts- och skadeförebyggande rådet placeras
organisatoriskt under kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Joakim Truedsson (S) till ledamot tillika ordförande för
Brotts- och skadeförebyggande rådet för mandatperioden 2019-2022.
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivningen för Brotts- och skadeförebyggande rådet är under utredning,
bland annat ingår i utredningen en översyn av områden som ska hanteras av Brottsoch skadeförebyggande rådet. En utgångspunkt för utredningen har varit en
breddning av områdena. Mot bakgrund av detta bör rådet överföras från
folkhälsoutskottet till att sortera direkt under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser en ledamot tillika ordförande till Brotts- och
skadeförebyggande rådet.
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD).
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

Val av ledamöter till pensionärsrådet (KS/2019:6)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser för mandatperioden 2019-2022 följande ledamöter till
pensionärsrådet
Ulrica Truedsson (S)
Inger Fredriksson (C)
2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utser två ledamöter till pensionärsrådet. Av dessa utser
kommunstyrelsen ordförande i pensionärsrådet.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 15

Markanvisningsavtal Luvsjön etapp 4 (KS/2019:25)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat markanvisningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar idag med att ta fram en ny plan för cirka 90
nya bostäder i området kring Luvsjön etapp 4. Dapo Real Estate AB är ett lokalt
företag som bedriver verksamhet med att bygga bostäder och har för avsikt att planera
och bygga cirka 40 bostäder inom anvisat område fördelat på hyreslägenheter och
bostadsrätter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Dapo Real Estate upprättat ett
markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om
exploatering och markförvärv under en tid av två år, från och med att
kommunstyrelsens godkännande av avtalet
Ärendets handlingar



Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Markanvisningsavtal daterat 2019-01-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Gunilla
Magnusson (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Dapo Real Estate AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-23

18

KOMMUNSTYRELSEN

§ 16

Bidrag till musikfestival för mogna 2019 (KS/2019:14)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och
omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget
musikfestival för mogna 22-23 maj 2019. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel
till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om
bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 22-23
maj 2019.
Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för åttonde året i
rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att
personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre.
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Ansökan om medel till musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen,
2019-01-07

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran
Dahlström (S) och Ulrica Truedsson (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Lustgården (servicehuset Igelkotten)
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-23

19

KOMMUNSTYRELSEN

§ 17

Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019
(KS/2019:13)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett
bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2019.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma
med en redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har
använts.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har inkommit med en ansökan om bidrag om
100 000 kronor för genomförande av Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019.
Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en
jazzfestival i Katrineholm. 2018 års festival var gratis för besökarna och målet
framöver är att fortsätta på inslagen väg. Föregående års festival hade omkring 10001200 besökare i alla åldrar och festivalen möjliggjordes genom sponsring.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival, daterad
2018-10-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Joha
Frondelius (KD).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm jazz- och bluesfestival
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-23
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§ 18

Anmälan av delegationsbeslut
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Vård- omsorgsavgift
9 305:2018-12-31, § 127
Ej återlämnad media
1 373:2018-12-31, § 127
Barnomsorgsavgift
4 164:2018-12-31, § 127
Ej återlämnad dator
7 770:2018-12-31, § 127
Musikskoleavgift
300:2018-12-31, § 127
Hyra av lokal
6 238:2018-12-31, § 127
Tillsynsavgift
23 330:2018-12-31, § 127
Beg. Mattransportskåp
25 000:2018-12-31, § 127
Dnr KS/2018:2

Utlämnande av allmän handling:
Kommunjuristen beslutar, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
31 kap. 16 § samt 18 kap 8 § att inte lämna ut ritningar och andra schematiska bilder
över aktuella byggnader, i akterna som rör köpeavtal, bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken. Bestämmelserna om sekretess innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut,
dels på grund av att uppgifterna kan bidra till upplysning om säkerhetsåtgärd, dels på
grund av att det av särskild anledning kan antas att enskild kan lida men om
uppgifterna lämnas ut. (KS del § 129)
Dnr KS/2018:536-009

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att nominera
kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars Härnström (M) till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening. (KS del § 138.)
Dnr KS/2018:456-111
Ansökan om bidrag till Summer Camp 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
bidragsansökan. Sörmlandsidrotten har tidigare beviljats ett kommunalt bidrag till det
aktuella arrangemanget. (KS del § 1)
Dnr KS/2018:457-045
Ansökan om bidrag till funktionshindrande Ungdomars spelkläder:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 12 000 kronor till Katrineholms Handikappförening för inköp av

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad
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spelardräkter. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 137)
Dnr KS/2018:549:045
Ansökan om bidrag till SKOBES CUP 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
KVBS ett bidrag på 23 000 kronor för anordnande av SKOBES Cup den 26-28
december 2018. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsen medel till förfogande.
(KS del § 136)
Dnr KS/2018:544-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) samt
kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 19

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:53

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17
mom. 3-6 och § 28 mom. 5

18:64

Budgetförutsättningar för åren 2018-2022

18:67

Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för
åren 2018,2019 och 2020

19:02

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 20

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Landstinget Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,2018-12-14, §§ 22-29.
Handl nr 2018:2909

Övrigt
Vårdförbundet Sörmland har översänt verksamhetsplan med budget från
sammanträde 2018-12-11 gällande budget för 2019-2021.
Handl nr 2019:94 och 2019:96
Kommunstyrelen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

