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Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

1

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

2019-07-02

KS/2018:415 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Lars Härnströms (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och hemställer hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om ny
sammanräkning avseende ledamot för Moderaterna.

Sammanfattning av ärendet
Lars Härnström (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i
kommunfullmäktige.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-19

KS/2018:476 - 111

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunfullmäktige

Val av förste vice ordförande i
kommunstyrelsen från 1 september 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) till vice ordförande i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2019-2022.
Beslutet börjar gälla från 1 september 2019.

Sammanfattning av ärendet
Lars Härnström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i
kommunstyrelsen. Då val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelen har skett genom
proportionellt val ska ny ledamot att inte utses genom val av fullmäktige, utan enbart förste
vice ordförande.
Nominering har inkommit från Moderaterna, föreslaget Christer Sundqvist som ny förste vice
ordförande i kommunstyrelsen.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Christer Sundqvist (M)
Akt
Löneenheten
Troman
Lex

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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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-03

KS/2018:527 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av partigruppledare
för Moderaterna i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som gruppledare för
Moderaterna i kommunfullmäktige från och med den 31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Sundqvist (M) som ny gruppledare för
Moderaterna i kommunfullmäktige från den 1 september 2019 fram till och med den 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som partigruppledare för
Moderaterna i fullmäktige från den 1 september 2019. Moderaterna har inkommit med
förslag om att Christer Sundqvist (M) ska utses som ny partigruppledare

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Lars Härnström
Christer Sundqvist
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-03

KS/2018:477 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot och förste
vice ordförande i krisledningsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som ledamot och
förste vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste vice
ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och med den
31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ledamot/förste vice
ordförande i krisledningsnämnden från den 1 september 2019. Moderaterna har nominerat
Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste vice ordförande.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Lars Härnström
Christer Sundqvist
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-03

KS/2019:37 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av röstombud i
Energikontoret i Mälardalen AB
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som röstombud i
Energikontoret i Mälardalen AB från och med den 31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som röstombud i Energikontoret i
Mälardalen AB från och med den 1 september 2019 till och med ordinarie bolagsstämma
2023.

Sammanfattning av ärendet
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som röstombud i Energikontoret
i Mälardalen AB från den 1 september 2019. Moderaterna har nominerat Christer Sundqvist
(M) som röstombud.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Lars Härnström
Christer Sundqvist
Energikontoret i Mälardalen AB
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-05

KS/2018:481 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Mottagare??

Entledigande av ledamot och förste vice
ordförande i socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christer Sundqvist (M) från uppdraget som ledamot och förste
vice ordförande i socialnämnden från och med den 31 augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet
Christer Sundqvist (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ledamot/förste vice
ordförande i socialnämnden från den 1 september 2019.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Christer Sundqvist
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-08-08

KS/2019:275 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Marie Sandström Koski

Kommunfullmäktige

Entledigande av ersättare i
bildningsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Bo Sivars (M) från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bo Sivars (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Bo Sivars

Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Marie.SandstromKoski@katrineholm.se
Telefax:

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

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-07-05

KS/2018:479 - 111

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande av ersättare i bygg- och
miljönämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabet Bohm (V) från uppdraget som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Elisabet Bohm (V) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och
miljönämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Elisabet Bohm
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

9
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-06-19

§ 116

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland (KS/2019:200)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands
årsredovisning för 2018, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda
ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till
medlemmarna.
Årets resultat uppgår till 239 tkr.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet
sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
I granskningsrapporten står det bland annat att revisorerna bedömer att styrelsen har
haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2018, men att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt med de uppställda verksamhetsmålen då en
majoritet av målen inte uppfylldes per bokslut.
Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-03
Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2019-03-28
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Revisionsberättelse för år 2018
Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2018
Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte

_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-06-03

KS/2019:200 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR
i Sörmlands årsredovisning för 2018, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de
enskilda ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till
medlemmarna.
Årets resultat uppgår till 239 tkr.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet
sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
I granskningsrapporten står det bland annat att revisorerna bedömer att styrelsen har
haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2018, men att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt med de uppställda verksamhetsmålen då en majoritet
av målen inte uppfylldes per bokslut.
Ärendets handlingar





Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2019-03-28
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Revisionsberättelse för år 2018
Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2018
Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR, akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-06-19

§ 117

Fastställande av 2020 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (KS/2019:199)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för
2020 samt att kommunens medlemsinsats på 466 240 kronor beaktas i kommande
budgetprocess för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos
medlemskommunerna rörande fastställande av 2020 års budget. Budgeten följer
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2020 är sammanlagt
på 16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2019.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 240 kronor och som
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november
2018.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-03
 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2019-05-15
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

40

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-06-03

KS/2019:199 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2020 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR
i Sörmlands budget för 2020 samt att kommunens medlemsinsats på 466 240 kronor
beaktas i kommande budgetprocess för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos
medlemskommunerna rörande fastställande av 2020 års budget. Budgeten följer
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2020 är sammanlagt
på 16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2019.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 240 kronor och som
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 2018.
Ärendets handlingar


Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2019-05-15

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands
kommuner, landstinget och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan
mellan myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom
arbetslivsinriktad rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av
finansieringen, landstinget för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan
medlemskommunerna.
Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2019-06-19

§ 118

Svar på motion om bostäder på landsbygden
(KS/2018:380)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Katrineholms Fastighets
AB:s yttrande och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om bostäder på
landsbygden. I motionen lämnas följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa
hyresrättsföreningar på landsbygden med syfte att stimulera byggande av
hyresrätter.”
Motionen har remitterats till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och har i
beredningen bedömts av samhällsbyggnadsförvaltningen.
KFAB delar motionärernas syn på att landsbygden ska utvecklas så att det ska gå att
bo, leva och arbeta i hela Katrineholms kommun. KFAB har bostadslägenheter i
många av kommunens kransorter men bedömer att efterfrågan på bostäder är lägre i
kransorterna jämfört med centralorten Katrineholm. Det innebär en risk för bolaget att
bygga lägenheter med hög hyra på orter där efterfrågan är lägre än i centralorten
Katrineholm.
KFAB bedömer också att bildandet av kooperativa hyresgästföreningar kan vara bra
och en väg när engagerade föreningsmänniskor finns med och tar på sig uppdrag i
föreningen och delta i verksamheten. Men många gånger vill en potentiell hyresgäst
inte engagera sig utan är nöjd med att vara hyresgäst och ha all inclusive, med de
fördelar som det ger. Detta gäller både äldre som yngre människor.
Ärendets handlingar





Ordförandes förslag till beslut, 2019-06-11
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-04
Motion från Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) 2018-09-05
Yttrande Katrineholms Fastighets AB 2019-05-13
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2019-06-19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria
Barrsäter (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till
motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer
ordförande proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C)
med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Anita Karlsson
Akten
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DNR KS/2018:380-019

Reservation angående Svar på motion om bostäder på landsbygden

Motionen handlar om att det behöver byggas bostäder på landsbygden och att en väg att få igång
byggandet och finansieringen är att bilda kooperativa hyresrättsföreningar. Det är en bra genomgång
av vad detta innebär i svaret från KFAB, där det också konstateras att det kommunala bostadsbolaget
i Flen har erfarenhet av detta.
Motionens att-sats lyder "Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa
hyresrättsföreningar på landsbygden med syfta att stimulera byggande av hyresrätter." Det är inget
ohemult krav. Motionen kan uppfyllas om kommunen exempelvis ordnar ett informationsmöte eller
på annat sätt pekar på den här möjligheten att få igång

ett byggande av flerbostadshus. Kommunens

bostadsförsörjningsprogram talar dessutom för att 1.000 nya bostäder ska byggas på landsbygden
fram till 2030. Motionens förslag stämmer därmed väl in med bostadsförsörjningsprogrammet.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas.
Då vårt yrkande avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 19 juni 2019

Fredri

nterpart iet

&w

Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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1 (1)
Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-06-11

KS/2018:380 - 019

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om bostäder på landsbygden
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
KFABs yttrandena och samhällsbyggnadsförvaltingens bedömning.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-06-04

KS/2018:380 - 019

Ert datum

Vår handläggare
Elvira Fritzell

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om bostäder på landsbygden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om bostäder på
landbygden. I motionen lämnas följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa
hyresrättsföreningar på landsbygden med syfte att stimulera byggande av
hyresrätter.”
Motionen har remitterats till Katrineholms Fastighet AB (KFAB) och har i
beredningen bedömts av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
KFAB delar motionärerna syn på att landsbygden ska utveckals så att det ska gå att bo,
leva och arbeta i hela Katrineholms kommun. KFAB har bostadslägenheter i många av
kommunens kransorter men bedömer att efterfrågan på bostäder är lägre i kransorterna
jämfört med centralorten Katrineholm. Det innebär en risk för bolaget att bygga
lägenheter med hög hyra på orter där efterfrågan är lägre än i centralorten
Katrineholm.
KFAB bedömer också att bildandet av kooperativa hyresgästföreningar kan vara bra
och en väg när engagerade föreningsmänniskor finns med och ta på sig uppdrag i
föreningen och delta i verksamheten. Men många gånger vill en potentiell hyresgäst
inte engagera sig utan är nöjd med att vara hyresgäst och ha all inclusive, med de
fördelar som det ger. Detta gäller både äldre som yngre människor.
Ärendets handlingar



Motion från Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) 2018-09-05
Yttrande KFAB 2019-05-13

Förvaltningens bedömning
Ärendet har huvudsakligen beretts av samhällsbyggnadsförvaltingen. De bedömer att
det inte ligger i kommunens huvudsakliga uppdrag att bilda kooperativa hyresrättseller bostadsrättsföreningar utan att det är exploatörens ansvar att driva frågan.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-06-04

KS/2018:380 - 019

Katrineholms kommun har en översiktsplan där områden för bostäder på landsbygden
finns utpekade. Vid förfrågningar på etableringsmark för att bygga bostäder erbjuds
alltid områden på landsbygden både avseende småhus och flerbostadshus. Det har varit
svårt att få exploatörer att bygga bostadsrätter och flerbostadshus på landsbygden och
orsaken har återkommande varit att det är svårt att få ihop lönsamheten och brist på
efterfrågan.
Vidare bedömer samhällsbyggnadsförvaltingen att aktörer som erbjuder kooperativ
hyresrätt som form av boende finns men är få till antalet, Katrineholms kommun har
vid enstaka tillfällen haft förfrågningar och kravet från exploatören har då varit att det
ska vara nära till centrala funktioner, livsmedelsaffär, vårdcentral samt nära till
kollektivtrafik. Vid erbjudande av mark på landsbygden och kransorterna så har svaret
varit ett nej.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är proaktiv i dialogen och flexibla till att hitta rätt
lösningar i samband med bostadsbyggande så till viss utsträckning erbjuds möjligheten
till byggande av kooperativa hyresrätter men det kräver en motpart som har
engagemang och vilja att driva en sådan bostadsform.
Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C)
Akt

LIX: 55

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Bostäder på landsbygden
Centerpartiet vill att landsbygden ska utvecklas. Det ska gå att bo, leva och arbeta i hela
Katrineholm. En förutsättning för att servicen ska fungera är att det finns ett underlag för skola
och affär med mera. Det måste också finnas bostäder som fungerar genom hela livet, såväl för
unga som vill flytta hemifrån som för de något äldre som tycker att villan blivit för stor eller för
arbetsam att sköta om.
Vi har, under valrörelsen, vid flera tillfällen mött människor som velat bo kvar i sin hembygd, men
som inte ser några alternativ, eftersom det inte byggs några nya lägenheter. Vi har också pratat
med bostadsföretag som vill bygga, men som inte kan hitta en fördelaktig finansiering så att
hyresnivån blir rimlig.
I Katrineholms kommuns bostadsförsörjningsprogram står det att bostadstillväxten ska ske både
på landsbygden och i centralorten. I Översiktsplanen framhålls att 1.000 bostäder ska byggas på
landsbygden fram till 2030. För att planerna ska förverkligas krävs insatser från kommunen.
En möjlighet är att arbeta med kooperativ hyresrätt. Det är ett mellanting av bostadsrätt och
hyresrätt, där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats när man
flyttar in. Insatsen betalas tillbaka vid en avflyttning och det sker alltså ingen försäljning av
lägenheter. Hyran kan sättas lägre, eftersom hyresgästen har bidragit till finansieringen av
fastigheten.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på
landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.
Katrineholm 5 september 2018

Inger Fredriksson (C)

Anita Karlsson (C)
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-06-19

§ 119

Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter. (KS/2018:359)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in
en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen
lämnas följande yrkande:
”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa
lärarassistenter.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och till Viadidakt. Viadidaktnämnden
har meddelat att det avstår från att yttra sig då de bedömer att motionen inte berör
deras verksamhet. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad och baserar sitt förslag på bildningsförvaltningens bedömning.
Enligt bildningsförvaltningen gör förvaltningen redan i dagsläget en mängd insatser
för att barn och elevers kunskapsresultat ska förbättras, både på struktur- process och
individnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att kunna göra analyser
och utifrån dessa sätta in rätt åtgärder, vilket är ett ständigt arbete. På flera håll i
organisationen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av
behovet på den enskilda enheten men också utifrån att det varit svårt att rekrytera
utbildade pedagoger. Behoven ser olika ut på de olika enheterna och cheferna
tillsammans med arbetarna på enheterna bör avgöra vilket stöd som behövs på
respektive enhet inom budgetram. Det digitala systemet utvecklas även för att
administrativt arbete ska underlättas och ge bra underlag för analyser och utveckling
av vårt pedagogiska arbete i syfte att förbättra barn och elevers kunskapsresultat och
ge våra lärare mer tid till undervisning.
Ärendets handlingar




Ordförandens förslag till beslut, 2019-06-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08
Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin
(L), 2018-08-14
 Protokollsutdrag bildningsnämndens 2018-12-11, § 58
_________________
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Inger Hult
Jesper Ek
Lars Levin
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-06-10

KS/2018:359 - 001

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar motionen om att avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter.
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska ses som besvarad
med hänvisning till bildningsnämndens beredning.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-08

KS/2018:359 - 001

Ert datum

Vår handläggare
Elvira Fritzell

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in
en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen lämnas
följande yrkande:
”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa
lärarassistenter.”
Motionen har remitterats till Bildningsnämnden och till Viadidakt. Viadidaktnämnden
har meddelat att det avstår från att yttra sig då de bedömer att motionen inte berör
deras verksamhet. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad och baserar sitt förslag på bildningsförvaltningens bedömning.
Enligt bildningsförvaltningen gör förvaltningen redan i dagsläget en mängd insatser för
att barn och elevers kunskapsresultat ska förbättras, både på struktur- process och
individnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att kunna göra analyser
och utifrån dessa sätta in rätt åtgärder, vilket är ett ständigt arbete. På flera håll i
organisationen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av behovet
på den enskilda enheten men också utifrån att det varit svårt att rekrytera utbildade
pedagoger. Behoven ser olika ut på de olika enheterna och cheferna tillsammans med
arbetarna på enheterna bör avgöra vilket stöd som behövs på respektive enhet inom
budgetram. Det digitala systemet utvecklas även för att administrativt arbete ska
underlättas och ge bra underlag för analyser och utveckling av vårt pedagogiska arbete
i syfte att förbättra barn och elevers kunskapsresultat och ge våra lärare mer tid till
undervisning.
Ärendets handlingar



Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L)
2018-08-14
Protokollsutdrag bildningsnämndens 2018-12-11, § 58

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-08

KS/2018:359 - 001

Förvaltningens bedömning
I kommunplanen står det att administrativa uppgifter för pedagogerna (förskola och
skola) ska kartläggs och åtgärder tas fram för att avlasta pedagogerna, exempelvis
genom att anställa personer med andra kompetenser som barnskötare och
lärarassistenter. Utifrån det remissvar som inkommit från bildningsnämnden tolkar
kommunledningsförvaltningen att detta redan är ett pågående arbete, dock med andra
medel än just lärarassistenter. Kommunledningsförvaltningen ställer sig således bakom
bildningsnämnden bedömning.
Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L)
Akt

LIX: 57
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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Motion: Avlasta lärarna genom att
anställa lärarassistenter.
Katrineholms kommunala skolor har resultat som under lång tid legat på en mycket
otillfredsställande nivå – det visas i nästan alla indikatorer i tex Kolada/Öppna Jämförelser:
 Katrineholms resultat har legat konsekvent under rikssnittet i 2 decennier.
 Meritpoängen (årskurs 9) för Katrineholms skolor ligger konsekvent under det
modellberäknade värdet.
 Andelen elever (årskurs 9) som är behöriga till yrkesprogram har legat konsekvent lägre än
det modellberäknade värdet.

Universitetsutbildade lärare ska ägna sig åt det de är utbildade till – lära ut. Lärarassistenter
kan ta över flera av de arbetsuppgifter som inte kräver lärarens gedigna utbildning. Detta
skulle möjliggöra läraren att fokusera på det centrala i dennes uppdrag - undervisningen.
Exempel på sådana uppgifter är den omfattande administrationen, stora delar av kontakten
med hemmet, planera studiebesök, rastvakt mm

Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
-

Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa
lärarassistenter.

Katrineholm 2018-08-14

/Ewa Callhammar/

/Inger Hult/

/Jesper Ek/

/Lars Levin/

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-11

13

§ 58

Yttrande över motion om att avlasta lärarna genom att
anställa lärarassistenter (BIN/2018:83)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad
Reservation
John-Erik Nyman (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in
en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen
lämnas följande yrkande:
”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa
lärarassistenter”
Bildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen gör en mängd insatser för att barn och elevers kunskapsresultat ska
förbättras, både på struktur- process- och individnivå. På senaste åren ser vi också en
förbättring i både betygsresultat och meritpoäng för årskurs 9.
Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att kunna göra analyser och utifrån
dessa sätta in rätt åtgärder, detta är ett ständigt pågående arbete. På flera håll i
organisationen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av
behovet på den enskilda enheten men också utifrån att det är svårt att rekrytera
utbildade pedagoger. Vi har på våra enheter och skolor anställt beteendevetare,
mentorer, rastvärdar och olika former av administrativt stöd för lärare. Behoven ser
olika ut på de olika enheterna och chefer och medarbetare på enheterna avgör vilket
stöd som behövs på respektive enhet inom egen budgetram.
Vi utvecklar också våra digitala system så att det administrativa arbetet ska
underlättas och ge bra underlag för analyser och utveckling av vårt pedagogiska
arbete i syfte att förbättra barn och elevers kunskapsresultat och ge våra lärare mer tid
till undervisning.
Bildningsförvaltningen anser att motionen är besvarad.
Ärendets handlingar
•

Motion – Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-11

14

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), John-Erik
Nyman (L), Ingvar Larsson (SD), Helene Björkqvist förv.chef, Fredrik Ahlman (M),
Tony Karlsson (S) och Göran Svenningson (V).
Förslag och yrkanden
John-Erik Nyman (L) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot John-Erik Nymans (L) förslag
och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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1 (1)
Datum

Kommunledningsförvaltningen

Vår beteckning

2019-07-15

Nämndadministration
Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

/RedigerareNamn/

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna
Lars Härnström (M) har från och med den 1 september 2019 avsagt sin plats som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 -2022. Detta innebär att vid avsägelse som
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. Den ersättande
ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som avgående ledamoten
tillhör. I detta fall blir det Tony Karlsson (S) då han är den första ersättaren i
valsedelsgruppen som benämndes S, M.
Fyllandsval för ny ersättare genomförs inte så länge det finns ersättare att tillgå i enlighet
med lagen om proportionellt valsätt.
Dnr KS/2018/476-111
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för fastigheterna
Granhammar 3:18 och 3:19 samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun.
Handl nr 2019:1481
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-06-11, § 115/19 –
Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse.
Handl nr 2019:1560

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
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