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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, kl. 10:00 – 11:45

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Cecilia Björk (S)

Ersättare

Victoria Barrsäter (C), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael
Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP),

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Rickard Bardun , ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
förvaltningschef Stefan Jansson, IT-och digitaliseringschef Andreas Peterzèn, mark- och
exploateringschef Mats Lundevaller

Utses att justera

Mica Vemic (SD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-12-19

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§207 - §220

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

………………………………………………………
Göran Dahlström (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Mica Vemic (SD)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum

2019-12-18

Datum för anslags
uppsättande

2019-12-20

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

§207 - §220

Datum för anslags
nedtagande

2020-12-14
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§ 207

Kommunstyrelsens verksamhet
Rickard Bardun, ny förvaltningschef för kulturförvaltningen och service- och
teknikförvaltningen, presenterar sig för kommunstyrelsen.
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om organisationsförändringen inom
kommunledningsförvaltningen som genomförs från årsskiftet. Syftet är bland annat att
uppnå ökad effektivitet, bättre samordning och ökat proaktivt arbete.
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken för
den 1 november. Befolkningssiffran uppgick då till 34 737 personer.
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den senaste ekonomiska
utfallsprognosen för 2019 baserad på november månads utfall. Kommunens resultat
prognostiseras till 17,5 mkr.
Den redovisade personalstatistiken visar inte några större förändringar från föregående
månad.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha Frondelius
(KD), Gunilla Magnusson (S), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)
samt förvaltningschefen Richard Bardun, kommundirektören Sari Eriksson,
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski och ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 208

Pågående viktigare/större uppdrag och händelser
IT-och digitaliseringschefen Andreas Peterzèn återrapporterar om uppdraget i budgeten
om att under innevarande år utveckla 50 nya e-tjänster. Totalt har 55 nya fullvärdiga etjänster tagits fram under 2019.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Michael Hagberg
(S), Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L) samt IT-och digitaliseringschefen Andreas Peterzèn.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:495 003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KFS 1.01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen till revideringar av kommunfullmäktiges
arbetsordning (KFS nr 1.01).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige.
Under arbetsprocessen har förslaget föredragits för gruppledarna och vissa revideringar
föreslås nu göras vilka redovisas i det bifogade förslaget.
Fet text är förslag till ny text, medan text med lila bakgrund och vit text föreslås tas bort.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Förslag – Arbetsordning för kommunfullmäktige - KFS 1.01

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski. Under överläggning framförs två
förtydliganden som kommer att göras i handlingarna till kommunfullmäktige.
Justeringarna avser att fullmäktige beslutar om tidsperiod för när tillfällig
ordförande/vice ordförande utses. Vidare att om omröstning begärs, ska den ske öppet
utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:405 179

Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till uppdrag för Västra
Sörmlands Räddningstjänst under förutsättning att Vingåkers kommun fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet.
Som en del i styrningen av verksamheten och tydliggörande av den politiska viljan med
VSR har medlemskommunerna Katrineholm och Vingåker antagit styrdokumentet
Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet som nu är aktuellt för revidering.
Revideringen består främst av redaktionella ändringar och uppdaterad laghänvisning.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-09
• Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:251 000

Giltighetstid för anvisningsdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget för styrdokument
Anvisningsdokument för föreningsstöd samt att giltighetstiden förnyas till och med 202312-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en
översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av
respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå. För
styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess
giltighetstid bör förnyas.
Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden,
service-och tekniknämnden samt, efter återremiss i kommunfullmäktige 2019-09-16 §
137, till samtliga bidragsberättigade föreningar som är registrerade i Katrineholms
kommun.
Service-och tekniknämnden samt cirka tio av de drygt 300 föreningarna lämnade
synpunkter.
Text som föreslås tas bort är understruken och text som föreslås läggas till är markerad
med fet text.

Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-12
Förslag till revidering av Anvisningsdokument för föreningsstöd

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Göran Dahlström (S),
Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:397 000

Förlängning och förnyande av styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs till
och med den 30 juni 2020:
• Dagvattenpolicy
• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
• Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
• Katrineholms kommuns kommunikationspolicy
• Övergripande kompetensförsörjningsplan
• Finanspolicy för Katrineholms kommun
• Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun
• Krishanteringsplan för Katrineholms kommun
• Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun
• Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
• Policy för resor och transporter i tjänsten
• Reglemente för intern kontroll
• Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun
• Nationell IT- strategi för vård och omsorg
2. Följande styrdokument förlängs till och med 2020-12-31
• Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun
• Ljusplan
• Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt lagen om
skydd mot olyckor
3. Följande styrdokument förlängs till och med 2021-12-31
• Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun (programmet bör
revideras samtidigt som en ny Översiktsplan tas fram).

Sammanfattning av ärendet
Ett flertal av kommunens styrdokument behöver ses över för bedömning om eventuell
revidering, förlängning eller om de ska utgå. Under tiden bör några av dessa
styrdokument, vars giltighetstid utgått eller kommer snart att utgå, förlängas.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 33 får kommunstyrelsen besluta om
förlängning, utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av
anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.

Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-27

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-18

8 (18)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) samt
nämndadministrativ chefen Marie Sandström Koski.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:319 232

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3.1, Cervos Fastigheter AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Victor Håkansson har sedan tidigare en markanvisning via bolaget Håkansson Invest AB,
556976- 0050 på ca 11 000 m2. Denna markanvisning är en utvidgning av tidigare
markanvisning och är kopplad till Cervos Fastigheter AB, 556983-8591, nedan kallat
Bolaget, efter att bolaget har framfört önskemål om att utöka möjligheterna till att
förvärva mark inom Lövåsenområdet i Katrineholm.
Kommunen har i markanvisningsavtalet anvisat bolaget tre olika områden enligt bilaga1.
Den sammanlagda arealen uppgår till ytterligare ca 55 200 m2. Bolaget ska redovisa till
kommunen vilka planer bolaget har för respektive område. Kommunen har därefter
möjlighet att utvärdera bolagets planer innan beslut kan tas. Kommunen och bolaget
kan därefter i de fall där kommunen ser positivt på etableringsplanerna gå vidare med
exploateringsavtal och köpeavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2020-03-31.

Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-09
Markanvisningsavtal, 2019-12-05
Bilaga 1 - Karta

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L), Joha
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) samt mark- och exploateringschefen Mats
Lundevaller.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:412 049

Omfördelning av investeringsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1 756 000 kronor från projekt 920026
Sveaparken till projekt 920013 Drottninggatan.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i
budget innevarande år för ombyggnad av Drottninggatan visat sig vara otillräckliga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför en omfördelning inom befintlig
investeringsbudget för att kunna finansiera projekt Drottninggatan.
Den kostnadsberäkning som samhällsbyggnadsförvaltningen gjort beträffande
Drottningsgatans ombyggnad 2019 och som beslutats i investeringsbudget för 2019,
visar sig i tidigt skede inte vara tillräcklig. Projekterad bygghandling sågs över och
besparingsåtgärder utfördes i form av enklare utförande än tänkt. Utöver det har det
tillkommit kostnader för dyrare projektering, asfaltering och hyra av
trafikavstängningsmaterial än förväntat.
För att kunna genomföra projekt Drottninggatan avsågs att omfördela kvarstående
investeringsmedel som ligger i budget innevarande år från projekt Sveaparken.
Sveaparken färdigställdes till största delen 2018.

Ärendets handlingar
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-11

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L),
Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till
beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2019:414 809

Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i
världsarvsklass
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar kulturnämnden att vara ett stöd till Julita Gård i arbetet
med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att bli ett världsarv.

Sammanfattning av ärendet
Julita Gård är ett storgods där byggnader och landskap bevarats så som de såg ut vid
tiden kring år 1900. Gården som helhet har en särställning nationellt och internationellt.
Julita Gård ägs och drivs av Nordiska museet.
Projektet ”Utveckling av besöksmålet Julita Gård – kulturmiljöer i världsarvsklass” handlar
om att utveckla Julita Gård som destination genom att skapa förutsättningarna för Julita
Gård att bli en lokalt förankrad- och internationellt intressant arena, som visar hur ett
storgods kunde verka vid förra sekelskiftet.
Som en del i arbetet med att utreda huruvida Julita Gård kan bli ett världsarv, måste en
kulturmiljöanalys genomföras. Analysen syftar till att besvara frågor om vilka byggnader
som är unika, vilka som är särskilt bevarade och vilka kulturhistoriska spår det finns i
landskapet. För att en plats ska kunna bli ett världsarv måste den uppfylla UNESCO:s
kriterier om exceptionellt kulturhistoriskt värde. När kulturmiljöanalysen föreligger är
det möjligt att gå vidare med en ansökan inför en eventuell världsarvsnominering.
En världsarvsnominering skulle vara ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och
sannolikt leda till betydligt ökade besöksantal. Men även om ett utnämnande till
världsarv inte skulle ske så ger själva arbetet med att delta i en sådan process ändå
önskad uppmärksamhet och möjlighet att göra Julita Gård känd som besöksmål för en
bred allmänhet.
Kulturnämnden i Katrineholms kommun svarar för genomförandet av de kommunala
kulturmålen. Kulturnämnden stödjer och stimulerar i kommunen verksamma
organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. En samverkan mellan Katrineholms
kommun och Julita Gård i arbetet med att utreda huruvida Julita Gård har möjlighet att
bli ett världsarv, är naturligt.

Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-12

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och Göran Dahlström
(S).
_________________
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS/2019:399 049

Ansökan om kommunal borgen - Hjälmsätters
ekonomiska fritidsstugeförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår Hjälmsätters Ekonomiska Fritidsstugeförenings ansökan om
kommunal borgen då föreningen inte anses rikta sin verksamhet till allmänheten.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmsätters ekonomiska fritidsstugeförening har inkommit med en ansökan om
kommunal borgen för åtgärder för rening av avloppsvatten. Föreningens reningsverk är
gammalt och är i behov av modernisering/nybyggnad inom en snar framtid.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-05
• Skrivelse från ordförande i Hjälmsätters Ekonomiska Fritidsstugeförening
_________________
Beslutet skickas till:
Hjälmsätters Ekonomiska Fritidsstugeförening
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 217

Anmälan av delegationsbeslut
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
Kommunstyrelsen beslutade, genom kommundirektören, att avslå begäran enligt
delegationsprotokoll § 128.
Dnr KS/2019:309-000

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över remiss – Betänkande av Styrutredning för funktionshinderpolitiken (SOU
2019:23)
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig
bakom nedanstående yttrande över betänkande av Styrutredningen för
funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) och överlämna det som kommunens yttrande till
Socialdepartementet. (KS del § 126)
KS/2019:286-729
Ansökan om bidrag till storföreställningen ”Genomskinlig”
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
Kulturskolans ansökan om bidrag till storföreställningen ”Genomskinlig”, med
motiveringen att det finns medel avsatta inom den egna förvaltningen för uppsättning av
storföreställning. (KS del § 125)
KS/2019:378-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 218

Sveriges Kommuner och Regioner
19:43

Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala
musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022

19:44

Ersättningar och villkor vid familjehemvårds av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020

19:45

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020

19:46

Ersättning för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år
2020

19:49

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform

19:50

Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt
partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd

19:52

Principöverenskommelse – Nytt kompetens- och omställningsavtal och
därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m.

19:53

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i
Allmänna bestämmelser

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 219

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2019-11-27 med
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2019:2756
Hjälmarens vattenvårdsförbund har översänt ett protokoll fört vid styrelsesammanträde
2019-11-26.
Handl nr 2019:2782
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 2019-11-22, §
30/19 Verksamhetsplan med budget 2020-2022.
Handl nr 2019:2789
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 2019-11-22 med
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut, §31/19 Långsiktig hållbar
finansiering av nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds verksamheter
Handl nr 2019:2790
Vårdförbundet Sörmland har översänt ett protokoll fört vid sammanträde 2019-11-07,
samrådsmöte med ägarföreträdare i medlemskommuner.
Handl nr 2019:2899

Övrigt
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över förfrågan från Hjälmarens vattenförbund
angående omfördelning av andelstalen.
Dnr: KS/2019:281-049
Detaljplan för kvarteret Järven, del av fastigheten Järven 3 m.fl., Katrineholms kommun,
har vunnit laga kraft 2019-11-20.
Dnr: KS/2019:311-212
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-18

18 (18)

§ 220

God Jul och Gott Nytt År
Kommunstyrelsen ordförande tackar för ett bra samarbete under året som gott och
önskar styrelsen och tjänstemännen en God Jul och ett Gott Nytt År.
Inger Fredriksson (C) tackar ordföranden för året som gått och önskar honom detsamma
på kommunstyrelsens vägnar
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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DNR KS/2019:412-049

Reservation angående Omfördelning av investeringsmedel
Det är vid alla investeringar viktigt att de följer budget utifrån ekonomiska beräkningar och
planeringen av arbetet. Trots de besparingar som gjorts inom projektet kostade det 1 756 000 kronor
mer att genomföra ombyggnaden av Drottninggatan än beräknat. De investeringsmedel som nu
föreslås täcka de ökade kostnaderna tas från projekt Sveaparken. Under överläggningarna

i

kommunstyrelsen framkom att projekt Sveaparken dels var avslutat, dels hade tagits upp dubbelt
investeringsbudgete n.
Den omfördelning som föreslås flyttar medel från en investering i rekreation för barn och vuxna

(lekpark och parkmiljö) till en gata i staden. Det är en för stor skillnad i ändamål mellan
investeringa rna.

Mot bakgrund av olikheterna i syftet med investeringarna och vikten av att följa budget yrkade
Centerpartiet avslag på förslaget att omfördela investeringsmedel.
Då yrkandet avslogs av majoriteten, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 18 december 20t9

lnger Fredriksson, Centerpa rtiet
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