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§ 21

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Förvaltningschefen (samhällsbyggnadsförvaltningen), Stefan Jansson, lämnar bland
annat följande information:
− I början av mars tillträder ny mark- och exploateringschef.
− Cirka 38 tomter finns tillgängliga i tomtkön varav 23 ligger inom centralorten.
Näringslivschefen Stefan Toll informerar om den senaste tidens näringslivshändelser.
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om
befolkningsstatistiken för kommunen på helåret 2018. Antal innevånare uppgick till
34 550.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Gunilla
Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L),Joha
Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson, näringslivschefen Stefan
Toll och t.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Kontaktcenter
Kommunvägledarna Anna-Karin Sjökvist och Gabriella Thörner samt
verksamhetschefen för Kontaktcenter Karin Rytter informerar om Kontaktcenters
verksamhet.
Fokusområden för Kontaktcenter är E-tjänster, bosättningsfrågor,
konsumentvägledning, kommunikation, servicepunkter samt övrig
samhällsinformation. Antalet besökare samt ärenden ökar kontinuerligt.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Karin Frisk (S), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt verksamhetschefen
Karin Rytter, kommunvägledarna Anna-Karin Sjökvist och Gabriella Thörner.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Controllern Anna Marnell informerar om resultatsammanställning för 2018 inom
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Under 2018 har drygt 260 kommuner varit med i undersökningen, som mäter 36 olika
faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares
delaktighet inom olika områden. Under 2017 och 2018 har en översyn av KKiK
genomförts tillsammans med alla deltagande kommuner. Mätområden och nyckeltal
har setts över.
Därefter informeras om medborgarundersökningen som genomfördes under hösten
2018. Resultatet visar att kommunmedborgarna till stor del är nöjda.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Lars
Härnström (M), Göran Dahlström (S) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Ny grafisk profil för Katrineholms kommun (KS/2018:542)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besluta att anta ny grafisk profil.
2. Nämnderna uppdras att anpassa sin kommunikation under en treårsperiod.
3. Sportcentrum medges särprofilering.
4. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagen grafisk profil, skyltmanual och
riktlinjer för sociala medier.
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok
inklusive grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Därför
föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt,
tillgänglighet och nutidens kommunikationskrav.
Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta den nuvarande profilen och gälla för
samtliga Katrineholms kommuns verksamheter. Med den nya grafiska profilen knyts
kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen
för våra målgrupper. Att underhålla en profil och ett varumärke, Katrineholm, är
ekonomisk fördelaktigt och bidrar till ett effektivare kommunikationsarbete.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av
ärendet kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare
motiveras för särprofilering.
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet
som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt
samt ett normkritiskt bildspråk. Den inkluderar en namnstrategi som visar hur varje
verksamhet ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska
användas. Den grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms
kommun är huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part,
uppdragsgivare eller finansiär/sponsor.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-18
Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
Förstudie grafisk profil, bilaga till remiss
Bildningsnämndens protokoll 2019-01-15 § 6
Socialnämndens protokoll 2019-01-23 § 20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-24 § 19
Service- och tekniknämndens protokoll 2019-01-17 § 9
Kulturnämndens yttrande genom ordförande 2019-02-01
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-06 § 19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Gunilla
Magnusson (S), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S), Thomas Selig (V), Victoria
Barrsäter (C), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C),
Johan Söderberg (S), Nicklas Adamsson (MP) samt kommunikationsstrategen Jessica
Sjögren.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Inger
Fredriksson (C) och Göran Dahlström (S), att beslutspunkten om revideringar av
dokumentet delegeras till kommunstyrelsen, ska utgå. Styrelsen är eniga om att detta
utgår ur förslaget till beslut.
Mica Vemic (SD) yrkar på återremiss då han anser att föreslagen logotyp är
överförenklad och att en ny logotyp bör tas fram med en starkare koppling till
stadsvapnet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
dock med ändringen att delegationen till kommunstyrelsens utgår. Detta biträds av
kommunstyrelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

Revidering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium (KFS 3.11) (KS/2019:53)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer det redovisade förslaget till revidering av ”Regler för
utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium” (KFS 3.11).
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revidering av
Katrineholms kommuns författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrottsoch ungdomsledarstipendium”.
Förslaget innebär en tydligare koppling till värderingarna i det Idrottspolitiska
programmet och i och med detta görs även ett tydligare beaktande av barn- och
jämställdhetsperspektivet. Vidare innebär förslaget att antalet stipendier minskas till
tre, ett barn- och ungdomsledarstipendium, ett idrottsstipendium och ett stipendium
för ungdomsdomare. Även nomineringsprocessen föreslås ändras så att alla kan
lämna in en nominering. Avsikten är att syftet med stipendierna ska vara tydligare
och att statusen på det som beskrivs som kommunens finaste pris ska höjas.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Service- och tekniknämndens protokoll 2018-12-13, § 67
Antagna - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS
3.11)
Förslag - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli
Hedberg (S) och Mica Vemic (SD).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KS/2019:52)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner revidering av bolagsordning för Katrineholms Vatten
och Avfall AB (KFS nr 5.11), med avseende på § 7, ”Styrelse”, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)
föreslås med syfte att göra den mer enhetlig med samarbetskommunerna Flen och
Vingåkers bolagsordningar.
Förändringarna består i att minska antalet ledamöter i styrelsen till fem samt
revidering av ett stavfel.
De föreslagna ändringarna är införda i bifogade styrdokument enligt följande:
Bolagsordning för KVAAB: § 7, Styrelse, sidan 3.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-05
Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KSF 5.11) med föreslagna
ändringar

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Svar på motion om funkisglädje (KS/2018:281)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det är upp till
den egna verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden att avgöra huruvida det
finns önskemål, behov och möjlighet att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig
Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
− Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Av motionen framgår att föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsnämnden har avstått från att yttra sig då de anser att frågan inte ingår i deras
verksamhetsområde.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att man
erbjuder aktiviteter utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin
(L)
Bildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 47
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-06 § 111
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V),
Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD).

Ordförandens sign

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 28

Svar på motion om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att dessa gungor
inte är lämpliga att använda i offentliga miljöer på grund av för stora brister i
säkerheten.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera
rullstolsgungor.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Båda remissinstanserna föreslår avslag
till motionen med motiveringen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i
offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.
Katrineholms kommun har tidigare provat rullstolsgunga. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen. Vid kontakt med andra
kommuner framgår att samma problem med säkerheten förekommer överallt där
rullstolsgungor används.
Som alternativ till rullstolsgungor föreslås andra typer av lekredskap såsom olika
typer av karuseller för funktionshindrade. Dessa har prövats i andra kommuner med
gott resultat.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 65
Yttrande från service- och teknikförvaltningen
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Besiktningsprotokoll

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Nicklas
Adamsson (MP).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 29

Svar på motion om drickvattensfontäner (KS/2018:344)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att detta är förenat
med stora installations- och driftkostnader samt att tidigare dricksvattensfontäner i
kommunen utsatts för skadegörelse.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius
(KD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att installera dricksvattenfontäner. I
motionen lämnas följande yrkande
”Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens
intentioner.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden samt bygg- och
miljönämnden för yttrande. Båda nämnderna föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det är förenat med en hög installations- och driftkostnad samt att
tidigare dricksvattenfontäner har råkat ut för skadegörelse och tagits bort.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13 § 64
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05 § 182

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L)
och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen,

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 30

Svar på motion om oppositionsråd (KS/2018:387)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering att utse
oppositionsråd i första hand är en fråga för oppositionspartierna att bestämma i
kommunfullmäktige. Nuvarande politiska majoritet har inga synpunkter huruvida
oppositionsposten innehas av oppositionens största parti eller ej.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om oppositionsråd. Motionen utmynnar i
följande yrkande
Att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten:
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den
politiska majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Mica Vemic (SD), 2018-09-11

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl
(V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.
Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Mica Vemic (SD) yrkade. Han finner att styrelsen biträder ordförandens
eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen (KS/2019:85)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2018 med bilagor och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige att begära ombudgetering av
5 068 tkr avseende investerings- och 111 418 tkr avseende exploateringsmedel
från 2018 till 2019.
3. Genomförda uppdrag avskrivs och pågående uppdrag enligt kommunplanen och
övergripande plan med budget rapporteras i samband med delårsrapport 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med
bokslut för verksamhetsåret 2018. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på
totalt 27 050 tkr.
De största avvikelserna finns inom välfärdsfonden, kommunstyrelsens medel till
förfogande samt medel för segregation.
Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget för 2018 som
omfattar 193 625 tkr, varav exploateringsbudget omfattar 119 312 tkr och
investeringar 74 313 tkr. Av dessa begärs att 5 068 t kr av investeringsmedlen - och
111 418 tkr av exploateringsmedlen förs över till 2019.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-20
• Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen, helår 2018
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 32

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2018
(KS/2018:391)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2018
och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och att säkerställa
kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser
åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i
kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande
följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de
uppgifter som dokumenteras i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar.
Internkontrollrapporten visar dock på ett antal brister. Det är viktigt att dessa åtgärdas
och följs upp i enlighet med det sätt som anges i rapporten.
Det kan även konstateras att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt
behöver utvecklas. Uppföljningen av 2018 års interna kontroll pekar också på behovet
av att utveckla roller och ansvar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
ansvarsområde. Detta kommer att tas hänsyn till under arbetet med att ta fram en
internkontrollplan för 2019-2020.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
• Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2018
_________________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

17

2019-02-27

§ 33

Förordnande av kommundirektör (KS/2018:170)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förordna Sari Eriksson som kommundirektör från och
med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2024.
Sammanfattning av ärendet
Sari Eriksson förordnades som kommunchef, från och med 1 november 2014. Under
2018 ändrades benämningen av funktionen till kommundirektör. Förordnandet gäller
till och med 1 november 2019. Bilagan Anställningsvillkor för förvaltningschefer, KS
40/2008, reglerar anställningsvillkor som skiljer sig från HÖK.
Kommundirektörens uppdrag har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsen beslut, kommunstyrelsens plan med budget samt
delegationsordningen. Särskilda instruktioner, Kommundirektörens instruktioner (KS
2018-04-25 § 62), förtydligar uppdraget och arbetsuppgifter.
Sari Eriksson har varit anställd i Katrineholms kommun i 9 år och innan förordnandet
som kommundirektör haft förordnanden som t.f kommunchef, förvaltningschef och
ekonomichef. Hon har på ett mycket bra sätt genomfört sitt uppdrag och är en
uppskattad ledare.
Ärendet samverkas på central samverkan, Cesam, den 25 februari 2019.
Anställningsvillkor beslutas på delegation.
Ärendets handlingar
•
•

Kommundirektörens instruktioner
Anställningsvillkor för förvaltningschefer

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Anneli
Hedberg (S).
Tjänstemännen lämnar sammanträdesrummet under kommunstyrelsens överläggning.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 34

Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och
säkerhetsarbete (tidigare BROSK) (KS/2019:81)
Kommunstyrelsens beslut
1. Benämningen på brotts- och skadeförebyggande rådet ändras till rådet för
trygghet och säkerhet. Rådets syfte är att på strategisk nivå samordna, genom
samverkan, för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i
kommunen.
2. Rådet har följande sammansättning:
• Ordförande
• Säkerhetschef i Katrineholms kommun
• Kommundirektör
• Sekreterare från kommunledningsförvaltningen
• Förvaltningschef socialförvaltningen
• Förvaltningschef bildningsförvaltningen
• Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
• Förvaltningschef kulturförvaltningen
• Lokalpolisområdeschef
• Förbundschef för VSR
• Representant Katrineholms Fastighets AB (KFAAB)
3. I övrigt ska rådet arbeta i enlighet med nedanstående beskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansorganet för Katrineholms kommuns brotts- och skadeförebyggande
arbete, Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK), är numera organisatoriskt
placerat under kommunstyrelsen. Syftet med samverkanorganet är att på strategisk
nivå samordna genom samverkan för en trygg och säker miljö för de som bor, verkar
och vistas i kommunen.
Rådet ska, med utgångspunkt i aktuell problembild och prioritering av åtgärder,
initiera, stödja och följa upp det brotts- och skadeförebyggande arbetet. Jämställdhetsfolkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.
Genomförandet av aktiviteter ska ske inom respektive organisations verksamhet.
I juni 2015, § 128, beslutade kommunstyrelsen också att ett lokalt krishanteringsråd
skulle bildas inom BROSK, i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Arbetet i krishanteringsrådet syftar till att förbereda och underlätta
för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar.
Då arbetsformer, sammansättning och också placering av BROSK inte setts över
sedan år 2009, finns det i samband med den nya mandatperioden behov av att göra
detta.
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Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Berörda funktioner
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

20

2019-02-27

§ 35

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
(KS/2019:64)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revideringar i Delegationsordning för
kommunstyreslen i Katrineholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat förslag till delegationsordning har utarbetats då behov har setts av
justeringar.
En inledning har lagts till om innebörden av delegering, vad som kan delegeras, till
vem, ordförnadebeslut, vidaredelegering, anmälan och jäv.
Vidare har ändringar av delegater och ersättare setts över.
Ärendena under rubriken Arbetsmiljö om systematiskt arbetsmiljöarbete och
systematiskt brandskyddsarbete har tagits bort då fördelning av arbetsmiljöuppgifter
ska ske skriftligt.
Ärendet under rubriken Övrigt gällande beslut om särprofilering i samband med
Grafisk profil för Katrineholms kommun tas bort mot bakgrund av att förslag till ny
Grafisk profil har utarbetats och kommer inom en snar framtid att tas upp för beslut.
I övrigt har några förtydliganden gjorts i texten under anmärkning samt några mindre
korrigeringar.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-20
• Förslag till reviderad delegationsordning (ändringar markerade)
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 36

Revidering av reglemente för Pensionärsrådet
(KS/2019:40)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av reglemente för
Pensionärsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod ska reglemente för Pensionärsrådet revideras. I
samband med detta föreslås antal ersättare uppgå till elva från tidigare 10 samt att
vård- och omsorgsnämnden avstår en ledamotsplats till förmån för
pensionärsorganisationerna.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-28
Förslag till reglemente för Pensionärsrådet

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och redogör
för några redaktionella ändringar som bör göras i dokumentet.
Kommunledningsförvaltningen tillser att ändringarna införs i dokumentet.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 37

Näringslivsråd 2019 - 2022 (KS/2019:63)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2019 - 2022 i
enlighet med nedanstående beredning.
2. Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i näringslivsrådet under 2019 2020
Kurt Aldén Swedboard International AB
Patrik Andersson
Eriksbergs Säteri AB
Håkan Bennetoft
Företagarna KFV
Emma Cosmo
Hyreshuset
Birgitta Hammar
Katrineholms Tekniska College
Lars Härnström
Katrineholms kommun, KS vice ordförande
Fredrik Filip Isaksson
Rocklunda Gård
Katarina Jansson
Sörmlands Sparbank
Sarah Lagerbäck
Hotell Statt
Carina Lloyd
Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen
Thomas Lövgren
Nyföretagarcentrum
Louise Magnusson
KFV Marknadsföring
Jaana Ohlsson
Katrineholm handel
Leonhard Schneider
Västra Sörmlands Näringsliv
Stefan Toll Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen
Patrik Wirlén
Matpiraten
3. Medel avsätts i budgetarbetet för åren 2020 — 2022.
4. Rådet ska återrapportera till kommunstyrelsen en gång per år.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och Inger Fredriksson
(C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 att utse ett näringslivråd för perioden
2011 – 2014. Beslutet togs utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige.
Rådets syfte var att möjliggöra dialog mellan kommunen och näringslivet. Detta
genom informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar för diskussion och
eventuell vidare beredning i näringslivet och kommunen.
Ett nytt råd inrättades av kommunstyrelsen i maj 2015 för perioden 2015 – 2018.
Rådet har den senaste perioden utgjorts av ordförande (kommunstyrelsens förste vice
ordförande), vice ordförande (KFV Marknadsföring AB) samt tolv
näringslivsrepresentanter. I rådet har för samhällsbyggnadschefen och representant
för näringslivsavdelningen ingått.
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Rådet har under beslutade perioder haft 50 000 kr per år avsatta i budget.
Motsvarande summa har avsatts i budgeten för 2019.
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-12
Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars
Härnström (M), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och
Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L)
och Inger Fredriksson (C), att en representant för oppositionen ska ingå i rådet.
Lars Härnström (M) yrkar avslag på detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för propositionsordningen som
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande och finner att styrelsen avslår detta. Han
ställer därefter proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till
beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga i näringslivsrådet
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 38

Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
2019-2022 (KS/2019:78)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen till Kommunens Kvalitet i Kortet ska
för mandatperioden 2019-2022 bestå av följande förtroendevalda:
Anneli Hedberg (S)
Christoffer Öqvist (M)
Inger Fredriksson (C)
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utse en
tjänsteman att ingå i styrgruppen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att Katrineholms kommun, för att
stärka kvalitetsfrågorna i kommunens planerings- och uppföljningsprocess, ska delta i
”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och också rapportera in kvalitetsnyckeltal i kommundatabasen (numera
benämnd Kolada, www.kolada.se), som drivs av Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA). I samband med inbjudan till deltagande i KKiK rekommenderade
SKL att deltagande kommuner inrättar en lokal styrgrupp där förtroendevalda och
ledande tjänstemän ingår. Kommunstyrelsen beslutade därför i september 2010 att
kommunstyrelsen ska utse tre förtroendevalda som ingår i den lokala styrgruppen för
Kommunens Kvalitet i Korthet samt att kommunledningsförvaltningen i övrigt utser
en tjänsteman att ingå i styrgruppen.
Eftersom en ny mandatperiod inleds 2019 behöver en ny styrgrupp utses av
kommunstyrelsen för perioden 2019-2022.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-19
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Troman
KKiK
Akten
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Justerandes sign
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§ 39

Val av kommunala representanter i Samkultur Sörmland mandatperioden 2019-2022 (KS/2019:41)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Cecilia Björk (S) och Carl-Magnus Fransson (M) att
representera Katrineholms kommun i Samkultur Sörmland under perioden 20192022.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Sörmland har till kommunstyrelsen lämnat in en begäran om att utse
representanter till Samkultur Sörmland för perioden 2019 – 2022.
Samkultur Sörmland inrättades 2013 för länets regionala kulturverksamhet efter
samråd med kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen. En arbetsordning och
samverkansstruktur upprättades där det stadgas att kommunerna och landstinget ska
utse en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-12
Landstinget Sörmlands begäran om representanter till Samkultur Sörmland för
perioden 2019 – 2022, 2019-01-28, med bilaga
_________________
•
•

Beslutet skickas till:
De valda
Samkultur Sörmland
Troman
Akten
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§ 40

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
Lokalhyra
606 251:2018-12-31 § 12
Barnomsorgsavgift
16 469:2019-02-19 § 23
Vård-omsorgsavgift
75 579:2019-02-19 § 23
Tillsynsavgift avlopp
1 740:2019-02-19 § 23
Bokning av båtplats
1 900:2019-02-19 § 23
Ej återlämnad dator
11 777:2019-02-19 § 23
Självrisk Ipad
1 000:2019-02-19 § 23
Skrotning av bil
5 625:2019-02-19 § 23
Kopiering journaler
290:2019-02-19 § 23
Dnr KS/2018:2, KS/2019:2
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning möbler för förskola - Förskolan
Örnen Katrineholms kommun Dnr TI2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela ABA Skol AB kommande avtal gällande
möbler för förskola – Förskolan Örnen. (KS del § 130)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning möbler för förskola - FSK
Bäverhyddan/Regndroppen Katrineholms kommun Dnr: TI 2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Lekolar AB kommande avtal gällande möbler
för förskola – FSK Bäverhyddan/Regndroppen.(KS del § 131)
Tilldelningsbeslut bemanning socionomer Katrineholms kommun- Dnr: TI 20181073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela följande anbudgivare utan angiven rangordning:
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering, Agila Social Care AB, Baccm AB,
Bemannia AB, Bonliva AB, CareOnDemand, Sociala Tjänster AB, Cura Nord
bemanning och rekrytering AB, Dedicare AB, Klara D AB, Kronan Konsult AB,
Medkomp Vårdbemanning AB, Prime Professional Sverige AB, Rett Bemanning
Sverige AB, Seequaly AB, SocBic AB, Socionomkraft AB, SocionomUthyrning i
Sverige AB, SRK Bemanning AB, Svensk Vårdsupport Socionom AB, Sverek AB
Teambo Konsult AB och Youmi Social Care AB. (KS del § 132)
Tilldelningsbeslut Företagshälsovård Katrineholms kommun- Dnr: TI 2018-1075
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Feelgood Företagshälsovård AB kommande
avtal gällande företagshälsovård. ( KS del § 133)
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Tilldelningsbeslut ljuskällor Katrineholms kommun Dnr: TI 2018-1073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinatorn att tilldela Aura Light AB kommande avtal gällande
ljuskällor. (KS del § 134)
Dnr KS/2018:133-000
Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla
befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 18-26 februari 2019.
(KS del § 18)
Dnr KS/2019:5-029
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej
ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till
hemvärnet.
(KS del § 8)
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej
ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till
hemvärnet.
(KS del § 24)
Dnr KS/2019:3-163
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Ansökan om avgiftsbefrielse för Lasstorp koloniförening åren 2019-2021
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan från Lasstorp koloniförening om att befrias från avgifter under åren 20192021. (KS del § 7)
Dnr KS/2018:496 - 043
Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
belopp om totalt 50 000 kronor lika fördelat mellan föreningarna Värmbols FC,
Katrineholms AIK, Katrineholms SK FK och DFK Värmbol. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 2)
Dnr KS/2019:10-045
Bidrag till hyra för Gårdshuset 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 4 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2019 till Pensionärsalliansen.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 3)
Dnr KS/2019:11-045
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Bidrag till föreställningen Familjesjukdomen II
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till Mercur öppenvård. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel
till förfogande. (KS del § 5)
Dnr KS/2019:12-045
Bidrag till Diabetesföreningen Katrineholm för anordnande av diabeteskonferens
2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
Diabetesföreningen Katrineholm ett bidrag på 10 000 kronor för anordnande av
diabeteskonferens 2019. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande.
(KS del § 4)
Dnr KS/2019:15-045
Bidrag till Katrineholms simsällskap 2019
Kvarstående medel som beviljats för 2018 av kommunstyrelsen, får fortsatt brukas
under 2019, vidare beslutar kommunstyrelsens ordförande på kommunstyrelsens
vägnar att bevilja 50 000 kronor till Katrineholms simsällskap. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 11)
KS/2019:23-045
Bidrag till fackeltåg 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 2 000
kronor till kvinnojouren Miranda. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 6)
Dnr KS/2019:20-045
Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2019-Kvitterkväll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till ABF Sörmland/Katrineholm. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 10)
Dnr KS/2019:27-045
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms orienteringsklubb. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 14)
Dnr KS/2019:30-045
Ansökan om bidrag till Katrineholm FM
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan från Katrineholm FM om bidrag för att åter starta upp radiokanalen. (KS del
§ 13)
Dnr KS/2019:31-045
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Bidrag till Linnéasimmet 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet 2019 till Julita GOIF. Bidraget ska tas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del § 16)
Dnr KS/2019:48-045
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Katrineholms Konstgräscup 2019 till Värmbols FC.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 17)
Dnr KS/2019:50 -045
Extra bidrag till Spökbackens Alpina SK 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ersätta
service- och tekniknämnden med 25 000 kronor för mellanskillnaden mellan
Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 19)
Dnr KS/2019:54-045
Bidrag till Värmbols FC för att integrera unga fotbollsspelare
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan från Värmbols FC gällande integrations för unga fotbollsspelare mot
bakgrund av nedanstående bedömning. (KS del § 22)
Dnr KS/2019:58-045
Bidrag till Lasstorp koloniförening 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att i stället för
avgiftsbefrielse bevilja ett bidrag på 6 000 kronor till Lasstorp koloniförening 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 20)
Dnr KS/2019:61-045
Bidrag till Katrineholms SK:s arrangemang under Katrineholmsveckan med TV-laget
i fotboll
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
bevilja ett bidrag på 40 000 kronor till arrangemang under Katrineholmsveckan till
Katrineholms SK. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS
del § 21)
Dnr KS/2019:67-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S).
Kommunstyrelen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________
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§ 41

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:01

Prolongering av notkopieringsavtal 2019

19:04

Kombinationsanställningar – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen
inom räddningstjänsten

19:5

Internräntan för år 2020

19:6

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022

Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 42

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Vård och omsorgsnämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2019-01-24. § 11 val av vård och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet.
Handl nr 2019:225
Energikontoret i Mälardalen har översänt ett sammanträdesprotokoll från
styrelsemöte 2018-12-11.
Handl.nr 2019:175
KFAB har översänt ett protokoll från sammanträde 2018-12-14
Handl.nr 2019:147
KIAB har översänt ett protokoll från sammanträde 2018-12-14
Handl.nr 2019:148
Övrigt
Kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens internkontroll
2019
Förslag till ny internkontrollplan kommer att behandlas på kommunstyrelsen under
hösten 2019.
Handl.nr 2019:79
Länsstyrelsen i Stockholm har översänt beslut ommt förordnande som
begravningsombud.
Handl.nr 2019:160
Förlängt medborgarlöfte 2019 mellan Polisen och Katrineholms kommun.
Handl.nr 2019:300
Skrivelse från Katrineholms samkristna råd med anledning av förslaget om
tiggeriförbud.
Handl.nr 2019:272
Svar från Göran Dahlström till Katrineholms samkristna råd med anledning av deras
skrivelse om tiggeriförbud.
Handl.nr 2019:274
Katrineholms kommun har svarat på enkäten Kommunernas återrapportering av 2018
års genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
Dnr KS72019:7-429
Kommunstyrelen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________
Ordförandens sign
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Reservation. Svar på motion om drickvattensfontäner
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Motionen om dricksvattenfontäner belyser en brist som finns i kommunen idag med avsaknad av
platser där kommunens medborgare under värmeböljor snabbt kan lindra törsten och fylla på
vattenflaskor för att inte riskera att drabbas av uttorkning, framförallt för människor som befinner sig
i riskzonen med hälsan i höga temperaturer. En annan positiv effekt av att installera
dricksvattenfontäner är att vi kan minska användningen av plastflaskor av engångsart och därmed
göra en betydande miljöinsats.
Vi yrkade bifall

till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande resetverar vi oss mot beslutet.

Tony $osendahl
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Centerpartiet
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Liberalerna
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Reservation. Näringslivsråd 2019
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KS/2019:63

att näringslivsrådet skulle utökas med en representant från
oppositionen. Detta med anledning av att vi saknar insyn i och information om verksamheten i rådet.
Vi finner det också allvarligt att majoritetens representant i näringslivsrådet inte kan redovisa för
Från oppositionens sida yrkade vi

vare sig näringslivsrådets verksamhet eller uppvisa några konkreta resultat av rådets arbete.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony

Bgendahl
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