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KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-12.00
Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Pat Werner
(S), Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C)
Tony Karlsson (S), Christer Sundqvist (M), Sten Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP),
Camilla Hermansson (SD)
Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Bo Sivars (M), Mårten Grothérus
(L), Joha Frondelius (KD)
T.f nämnadministrativa chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
kommunikationsstrateg Jessica Sjögren, kommunikatör Lena Hammarbäck,
förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia
Carlsson, t.f förvaltningschef Susanne Kullman, verksamhetschef Patrik Sikt,
verksamhetschef Per Axelsson, verksamhetschef Caroline Vadeby, verksamhetschef Josefin
Sandqvist, planeringssamordnare Sara Eresund
Ewa Callhammar (L)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-12-28
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2018-12-19

§ 212

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om
− Arbete pågår med att klargöra möjligheterna för övertagande av fritidsbanken då
Idrottalliansen har försatts i konkurs.
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar
bland annat om
− Rekrytering av mark- och exploateringschef fortgår.
− Bidrag har ansökts tillsammans med flera företag för att åtgärda vattenflödet till
våtmark på väster.
Näringslivschefen Stefan Toll informerar bland annat om
− Den senaste tidens näringslivshändelser.
− 129 företag har startats under 2018 fram till och med november månad. En
minskning mot föregående år samma period med – 12,8 procent.
T.f nämnadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om
befolkningsstatistiken den 1 november. Antalet innevånare i Katrineholm uppgår till
34 425 personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP)
samt kommundirektören Sari Eriksson, förvaltningschefen Stefan Jansson,
näringslivschefen Stefan Toll och t.f nämnadministrativa chefen Marie Sandström
Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 213

Ekonomisk utfallsprognos och
personalredovisning för Katrineholms
kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2018 baserad på november månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 19,2 mkr
Politisk ledning 2,6 mkr
Bildningsnämnden 2,5 mkr
Viadidaktnämnden 0,9 mkr
Kulturnämnden 0,5 mkr
Socialnämnden -16,8 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -24,5 mkr
Summa nämnderna -15,6 mkr
Skatteprognos -1,8 mkr
PO, semester, pensioner -10,4 mkr
Finansiering, utdelning m.m 6,3 mkr
Summa finansen -5,9 mkr
Budgeterat resultat 21,5 mkr
Prognostiserat resultat 0,0 mkr
Vidare redovisas den senaste tidens personalstatistik. Bland annat omnämns att
antalet månadsanställda i november månad 2018 uppgick till 3 378 personer (2 673
kvinnor och 705 män). Det ligger i nivå med november 2017. Den totala
sjukfrånvaron för november 2018 uppgick till 8,6 procent (9,1 procent för kvinnor
och 6,6 procent för män) motsvarande siffra för november 2017 var 8,4 procent.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________
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§ 214

Grafisk profil och Ny webbplats för Katrineholms
kommun
Kommunikationsstrategen Jessica Sjögren informerar om förslag till ny Grafisk
profil. Styrdokumentet kommer att skickas ut till nämnderna på remiss.
Kommunikatören Lena Hammarbäck informerar om den nya webbplatsen för
Katrineholms kommun som kommer att tas i bruk efter årsskiftet. Utgångspunkten
har varit mobilanpassning av webbplatsen.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD),
Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S) samt kommunikationsstrategen Jessica
Sjögren och kommunikatören Lena Hammarbäck.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 215

Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar
Förvaltningschefen Ola Nordqvist redogör för uppföljningen försörjningsstöd och
externa placeringar, i enlighet med särskilt uppdrag i budgeten för 2018. Bland annat
redovisas antalet placerad inom HVB (hem för vård eller boende) för både unga
respektive vuxna. Vidare redovisas individer inom öppenvården och antalet
försörjningstagare över tid.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa
Callhammar (L) samt förvaltningschefen Ola Nordqvist, avdelningschefen Linda
Qvarnström och avdelningschefen Pia Carlsson.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________
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§ 216

Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden
Förvaltningschefen Ola Nordqvist och avdelningscheferna Linda Qvarnström och Pia
Carlsson redogör för de åtgärder som är aktuella för att uppnå ett förbättrat
ekonomiskt resultat. Bland annat omnämns avveckling av konsulter, vakanssättning,
avveckling av vakanta tjänster, översyn av alternativlösningar av placeringar,
utbildningskostnader, handledningskostnader.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Ola Nordqvist,
avdelningschefen Linda Qvarnström och avdelningschefen Pia Carlsson.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________
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§ 217

Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och
omsorgsnämnden
T.f förvaltningschefen Susanne Kullman redogör för de åtgärder som är aktuella för
att uppnå ett förbättrat ekonomiskt resultat. Utifrån föregående redogörelse redovisas
bland annat effekter som uppnåtts.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig T.f förvaltningschefen Susanne
Kullman, verksamhetschefen Patrik Sikt, verksamhetschefen Per Axelsson,
verksamhetschefen Caroline Vadeby och verksamhetschefen Josefin Sandqvist.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________
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§ 218

Kommunplan 2019 - 2022 (KS/2018:524)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2019-2022 för Katrineholms kommun.
Ewa Callhammar (L) och Nicklas Adamsson (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C).
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod
utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör
kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I
kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och
utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med
budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.
Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar.
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att
fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför
2020). Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och
slutet av mandatperioden.
Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.
Ärendets handlingar
•
•
•

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande,
2018-12-12
Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022
Nytt ledarskap för Katrineholm – Centerpartiets kommunplan 2019-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Sten Holmgren (C),
Nicklas Adamsson (MP).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för förslaget till Centerpartiets
kommunplan för Katrineholm 2019-2022, som redovisas som ärendets handling.
Beslutsgång
Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns av kommunstyrelsen.
I enlighet med denna ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och
Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag
till beslut.
Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 219

Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KS/2018:539)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar inom Katrineholm Vatten
och Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att
kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i
bolagets anläggningar (>200 prisbasbelopp).
Bolaget önskar i en skrivelse godkännande av två planerade investeringar som
beräknas kosta 94 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor.
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
Skrivelse Katrineholm Vatten och Avfall AB – godkännande av större
investeringar
_________________

•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 220

Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd
(KS/2018:522)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat reglemente för gemensam
patientnämnd i Sörmlands län
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit landstingsfullmäktiges beslut om nya
nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns reviderat reglemente för gemensam
patientnämnd i Sörmlands län, och länets kommuner rekommenderas att fatta
likalydande beslut.
Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om
revidering.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
• Yttrande över reglemente för gemensamma patientnämnden i Sörmland
• Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
• Landstingsfullmäktiges protokoll § 128
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 221

Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd
och pension för förtroendevalda Kommuner och
Landsting (OPF-KL) (KS/2018:533)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslaget till det reviderade anvisningsdokumentet avseende
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings har antagit förslag till reviderade bestämmelser
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av Kommunfullmäktige
2014-01-20 § 2. För att förändringarna ska omfatta förtroendevalda i Katrineholms
kommun krävs att kommunfullmäktige reviderar gällande anvisningsdokument.
Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att i OPF-KL14 har delar om familjeskydd,
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att
- Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
- Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet
AKAP-KL(Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension – Kommuner och
Landsting).
- Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
- Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med
det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller
tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRFKL att gälla.
Utöver de innehållsmässiga förändringarna har styrdokumentet även delvis
omarbetets strukturellt.

Ordförandens sign
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
Förslag - Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda –
Kommuner och Landsting (OPF-KL)
• Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda – Kommuner
och Landsting (OPF-KL) (nu gällande)
_________________

•
•

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 222

Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen
(KS/2018:518)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av Masterplan Norra stadsdelen,
Katrineholms kommun, som underlag för fortsatt planering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan med budget 2018-2020, fastställd av
Kommunfullmäktige, 2017-11-20 § 186, Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt
uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en masterplan för den norra
stadsdelen. I uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det gäller
utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kulturoch fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt
övrig infrastruktur.
Varför och vad är en Masterplan?
Denna masterplan har tagits fram för att samla förvaltningarnas pågående projekt och
arbeten gällande den norra staddelen i Katrineholm. Detta skapar förutsättningar för
kommunen att arbeta långsiktigt och mot en gemensam framtidsbild.
Planens ska ses som en vision och inriktning för den norra stadsdelen och förslaget är
inte bindande för övrig planering.
Översiktsplan 2030 – del staden ligger till grund för arbetet med denna masterplan.
Vilket innebär att även masterplanen för norra stadsdelen siktar mot år 2030.
Så här blev planen till
Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit arbetet med denna masterplan.
Inledningsvis hölls en förvaltningsövergripande workshop (3 maj 2018) där även
Sörmland vatten och räddningstjänsten deltog. På workshopen diskuterades kring
vilka frågor som är viktiga idag och i framtiden.
Workshopen har sedan följts upp med regelbundna träffar i arbetsgruppen.
Den 31 augusti 2018 genomfördes en medborgardialog under evenemanget ”Lyckliga
gatorna” på norr. Syftet var att berätta om vad kommunen har för planer framöver
samt att samla in medborgarnas syn på stadsdelen.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Masterplan Norra stadsdelen, Katrineholms kommun, daterad 2018-12-19

Ordförandens sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Cecilia Björk
(S) samt planeringssamordnaren Sara Eresund.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 223

Remiss - Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt (KS/2018:406)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bygg- och miljönämndens förslag till
yttrande över Remiss – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och
anmälningsplikt och överlämnar det till miljö- och energidepartementet, som
kommunens yttrande
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på remiss –
verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt. Bygg- och
miljönämnden har därmed lämnat förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Remissvaren ska ha inkommit till miljö- och energidepartementet senast den 21
december 2018.
Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna om behandling av avfall behöver
ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt
omfattas av allmänna regler som säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med
avfallsdirektivets krav på avfallshantering.
Syftet är att säkerställa att det inte införs en tillstånds- eller anmälningsplikt för de
verksamheter där detta inte är motiverat med hänsyn till miljön eller människors hälsa
samt att undersöka om det finns skäl att göra motsvarande undantag för verksamheter
som idag är tillstånds- eller anmälningspliktiga.
Ärendets handlingar
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2018-11-07, § 167
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-25
Remiss från regeringskansliet, bifogas ej. Finns tillgänglig på:
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbeteisverige/regeringsuppdrag/2018/verksamheter-som-kan-undantas-frantillstandsoch-anmalningsplikt.pdf
_________________

•
•
•

Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
Akten
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§ 224

Avtal om överlåtelse av fastighet (KS/2018:532)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om överlåtelse av fastighet, gällande del
av fastigheten Sandbäcken 3:1, mellan Katrineholms kommun och Amazon Data
Services Sweden AB.
Sammanfattning av ärendet
Amazon Web Services, AWS, beslutade i april 2017 att etablera ett datacenter i
Katrineholm.
Etableringen var inledningen på en strategisk satsning för att utveckla och
tillhandahålla s.k. molntjänster på den svenska och nordiska marknaden. För
ändamålet förvärvade AWS genom sitt bolag Amazon Web Services Sweden AB,
sedermera namnändrat till Amazon Data Services Sweden AB, fastigheten Sothönan
21.
Fastigheten tillträddes i maj 2017 och har därefter bebyggts på avsett sätt. För
Katrineholm är AWS:s val av etableringsort en mycket stor framgång med
omfattande utvecklingsmöjligheter. Alltsedan etableringen har därför
kommunledningsförvaltningen, i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen,
arbetat med att ge AWS möjligheter att expandera sin verksamhet i Katrineholm.
Nu har avtal om överlåtelse av ett större markområde från fastigheten Sandbäcken 3:1
upprättats mellan Katrineholms kommun och Amazon Data Services Sweden AB.
Markområdet som avtalet avser är på cirka 210 000 kvadratmeter. Köpeskillingen
uppgår till 52,5 miljoner kronor. Markområdet utgör en del av det område inom
Finntorp-Lövåsen som har detaljplanelagts för ändamålet. Detaljplanen vann laga
kraft i januari 2018.
Genom förvärvet av markområdet ges AWS förutsättningar för att på området
etablera ett eller flera datacenter.
Ärendets handlingar
•

Avtal om överlåtelse av fastighet mellan Katrineholms kommun och Amazon
Data Services Sweden AB

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S),
Sten Holmgren (C) samt näringslivschefen Stefan Toll.
_________________
Beslutet skickas till:
Amazon Data Services Sweden AB
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 225

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
130 491:2018-11-30, § 124
Ej återlämnad media
300:2018-11-30, § 124
Barnomsorgsavgift
28 640:2018-11-30, § 124
Självrisk skadad Ipad
1 000:2018-11-30, § 124
Livsmedeltillsyn
2 610:2018-11-30, § 124
Markavgift
4 000:2018-11-30, § 124
Dnr KS/2018:2-040
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till 8enperson) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
128.)
Dnr KS/2018:3 - 163
Utlämnande av allmän handling:
Kommunjuristen beslutar, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
18 kap. 1 och 3 §§ samt 35 kap 1 § att inte lämna ut den begärda handlingen.
Bestämmelserna innebär att uppgifterna som lämnats till polismyndigheten inte kan
lämnas ut, dels till skydd för det allmännas intresse att förebygga och beivra brott,
dels på grund av att enskild kan lida men om uppgifterna lämnas ut (jmf också RÅ
2002 ref 103) (KS del § 135.)
Dnr KS/2018:525-009
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Somaliska föreningen för integration, kultur och sport
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till Somaliska föreningen för integration, kultur och sport. Finansiering
sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 126.)
Dnr KS/2018:492-045
Kommunstyrelen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
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§ 226

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:44

Pensionärsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31

18:52

AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019

Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 227

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat ett protokoll från sammanträde
2018-11-14.
Handl nr 2018:2519
Energikontoret i Mälardalen har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-09-18
Handl nr 2018:2590
Landstinget Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-11-13. § 134/18 - Kulturplan med aktivitetsplan 2019-2022.
Handl nr 2018:2613
Vingåkers kommun har översänt ett protokollsutdrag från kommunfullmäktige
sammanträdet 2018-11-26, § 122 – Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) – Taxor
för tjänster inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2018:2773, 2018-2774
Bygg- och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-12-05, § 184 - Indexuppräkning av taxa 2019 inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2018:2807, 2018:2808
Övrigt
Katrineholms kommun stödjer Landstinget Sörmland förslag avseende
samordningsförbundet RAR
Handl nr 2018:2636
Kommunstyrelen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 228

God Jul och Gott Nytt År
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sammanträdet med att tacka för den gångna
mandatperioden och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ewa Callhammar (L) önskar ordföranden
detsamma.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Särskilt yttrande 0m antagande av kommunplan 2019-2022
KS/2018:524

Vi

-

011

återkommer på kommunfullmäktige ijanuari 2019 med vår syn på kommunplan.

rorusotutRÅor gmN
Vi

tar fajten för barnen. Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en båttre

framtid för oss alla. Tidig upptåckt av behov och dårmed tidig insats av åtgård gåller i alla högsta grad barn och unga.
FOKUSOMRÅDE UNGA
Vi

tar fajten för unga. En av våra största utmaningar år ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid.

Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat.
FOKUSOMRÅDE ÄLDRE

tar fajten för äldre. Vård & omsorgsnämndens personalbehov och volymökningar utifrån medborgares behov. Våra
äldre medborgare och personalens hälsa och mående.

Vi

FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM

Socialnämnden, bildningsnåmnden och vård & omsorgsnåmnden behöver alltid en behovsanpassad ekonomi för att

fortsätta utvecklingen av nya id6er och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med för små
ekonomiska ramar kan begränsa utvecklingskapaciteten. Nöjda och trygga medborgare skapar välmående och tillväxt
I Katrineholm

-

färdas alla väl i livet.

FOKUSOMRÅDE PERSONAL

Med insikt och motivation skapas delaktighet bland personal. Tidig upptäckt, tidig insats på ökade sjukskrivningar inom

personalen 2019 år personalens år!
FOKUSOMRÅDE SÄKERHET

Alltid göra risk och sårbarhetsanalyser vid varje föråndring av klimatet, lokaler och nya byggnader. Ett strukturerat och
evidensbaserat brottsförebyggande arbete i samråd med polisen, socialförvaltning, skolan och kommunens
säkerhetschef.

Joha Frondelius KD, ers. i kommunstyrelsen

