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KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-12.00
Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Inger
Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica
Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Abdulahi Hassan (S), MarieLouise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)
Victoria Barrsäter (C)
Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla
Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer
Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
näringslivschef Stefan Toll, förvaltningschef Stefan Jansson, upphandlingsstrateg AnnKristin Löfstig-Pansar, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, Ingmar Eriksson
(VD Katrineholms Fastighets AB), ekonom Marie Myrbeck, förvaltningschef Anna-Lena
Ramstedt, Erik Karlsson (Arbetsförmedlingen), Michael Hellman (Arbetsförmedlingen), t.f
förvaltningschef Lorraine Fröberg, projektledare Håkan Stenström, avdelningschef Karin
Engvall, Joakim Truedsson (S) (ordförande för rådet för trygghet och säkerhet), t.f
säkerhetschef Tobias Plantin
Joha Frondelius (KD)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-06-25
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§ 109

Kommunstyrelsens verksamhet
Näringslivschefen Stefan Toll rapporterar den senaste tidens näringslivshändelser.
Förvaltningschefen Stefan Jansson lämnar bland annat följande information:
− I dagsläget finns det 15 lediga tomter i tomtkön inom kommunen varav två finns
inom centralorten.
− Ett större byggprojekt kommer att påbörjas i centrum. Vid dagens sammanträde
redovisas en plan för tillfälliga parkeringar under byggnationen.
− Det kommer att genomföras avverkning av skog i Forssjö som bland annat
kommer att beröra delar kring motionsspåret. Bakgrunden är ett insektsangrepp
som måste åtgärdas.
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redogör för den ekonomiska
utfallsprognosen för 2019 baserad på maj månads utfall. Bland annat framgår att
prognosen för nämnderna visar -2,8 miljoner kronor och att det prognostiserade
resultat visar 27,1 miljoner kronor.
Vidare informeras om sjukfrånvaron i länets kommuner som ligger mellan 6,9
procent och 10 procent. Katrineholms sjukfrånvaro uppgår till 8,3 procent.
Upphandlingsstrategen Ann-Kristin Löfstig-Pansar informerar om kommunens
upphandlingar. Bland annat informeras om genomförande av direktupphandlingar och
uppdelning av större upphandlingar för att skapa förutsättningar för mindre aktörer.
Upphandlingsstrategen stöttar lokalt genom att träffa lokala aktörer och även genom
att informera om digitala anbud.
Ingemar Eriksson (VD Katrineholms Fastighets AB) informerar om hur bolaget
genomför större upphandlingar och även hur partnering (två eller flera organisationer
som samverkar) genomförs.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Nicklas
Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C),
Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson, näringslivschefen
Stefan Toll, upphandlingsstrategen Ann-Kristin Löfstig-Pansar och Ingmar Eriksson
(VD Katrineholms Fastighets AB).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 110

Omvärdsbevakning- arbetsmarknadsläget
Erik Karlsson (Arbetsförmedlingen) informerar om arbetsmarknadsläget i
Katrineholm. Bland annat konstateras att det framför allt råder brist på arbetskraft
inom tillverkning och vård- och omsorg. En utmaning är att matcha efterfrågan av
viss kompetens med tillgången. Den grupp som har svårast att etablera sig på
arbetsmarknaden är nyanlända.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Cecilia Björk
(S) samt Erik Karlsson (Arbetsförmedlingen).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 111

Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt (vård- och omsorgsförvaltningen) och
ekonomen Marie Myrbeck återkopplar till kommunstyrelsen om ekonomi i balans (i
enlighet med kommunstyrelsens beslut om kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2019 i samband med övergripande plan med budget). Det
åtgärdsprogram som infördes 2018 fortlöper och revideras kontinuerligt för att nå
resultat. Bland annat omnämns även att för första gången sedan 2015 visas ett positivt
resultat för hemtjänsten.
T.f förvaltningschefen Lorraine Fröberg (socialförvaltningen) informerar om de
åtgärder som vidtas för att uppnå ekonomi i balans inom socialförvaltningen.
Bland de åtgärder som vidtas nämns minskning av antalet konsulter, översyn av
placeringar och optimering av organisationen. Ett område som särskilt nämns är
införande av automatiseringsprocesser. Positiva ekonomiska effekter ses redan idag
men effekterna förväntas bli större på sikt.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), John
Ogenholt (KD), Lars Härnström (M), Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S), Ulrica
Truedsson (S), Gunilla Magnusson (S), Marie-Louise Karlsson (S),
förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt, ekonomen Marie Myrbeck, t.f
förvaltningschefen Lorraine Fröberg.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 112

Parkeringshuset
Ingmar Eriksson (VD Katrineholms Fastighets AB) informerar om projektet med ett
parkeringshus vid järnvägen på norr. Byggstart beräknas till oktober och
parkeringshuset beräknas vara klart till sommaren 2020.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Nicklas
Adamsson (MP), Victoria Barrsäter (C), Lars Härnström (M) samt Ingmar Eriksson
(VD Katrineholms Fastighets AB), förvaltningschefen Stefan Jansson och
kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 113

Ny arena Backavallen
Projektledaren Håkan Stenström (samhällsbyggnadsförvaltningen) och
avdelningschefen Karin Engvall (service- och teknikförvaltningen) informerar om
planerna för en ny arena på Backavallen som är miljö- och hälsosäker.
Kylsystemet för bandyplanen på Backavallen, som har varit i bruk sedan 1964, är
föråldrat och saknar miljöteknik för att ta vara på den överskottsvärme som skapas
vid kylning av isytan.
Den nya arenan kommer bland annat att ha ett tak som gör att den kan användas
oavsett årstid och väder till olika evenemang. Tanken är en funktionell multiarena
med olika möjligheter för isevenemang och vintersporter.
Med ett nytt gång- och cykelstråk knyts området ihop med centrala Katrineholm.
Enligt planen beräknas invigningen till oktober 2020.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Nicklas
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson
(S), Victoria Barrsäter (C) samt projektledaren Håkan Stenström, avdelningschefen
Karin Engvall och kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 114

Näringslivsrådet
Lars Härnström (M) (ordförande i näringslivsrådet) och näringslivschefen Stefan Toll
informerar om arbetet i näringslivrådet. Bland annat presenteras rådet och en
beskrivning lämnas kring de frågor som behandlats av rådet.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Tony
Rosendahl (V) samt näringslivschefen Stefan Toll.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 115

Rådet för trygghet och säkerhet
Joakim Truedsson (S) (ordförande för rådet för trygghet och säkerhet) och t.f
säkerhetschef Tobias Plantin informerar om arbetet inom rådet för trygghet och
säkerhet (tidigare brotts- och skadeförebyggande rådet). Under våren har rådet startat
om sitt arbete utifrån att uppdraget har setts över och utvidgats med krisberedskap
och civilt försvar. Under informationen konstaterar kommunstyrelsen att rådet bör
återkomma med information om rådets arbete till kommunstyrelsen två gånger per år.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger
Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S), Göran Dahlström (S) samt Joakim Truedsson
(S) (ordförande för rådet för trygghet och säkerhet) och t.f säkerhetschef Tobias
Plantin.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 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

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria
Barrsäter (C).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 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
•
•
•

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 120

Delrapport för ökad övergång till egen försörjning
(KS/2019:169)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger delrapporten ”Ökad övergång till egen försörjning” till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 april inkom Viadidaktnämnden med delrapporten ”Ökad övergång till egen
försörjning”. Delrapporten är en del av det särskilda uppdrag socialnämnden och
Viadidaktnämnden gavs i och med övergripande plan med budget 2019-2021. Målet
med det särskilda uppdraget är att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor
och män som har försörjningsstöd. Utgångspunkten för uppdraget är den utredning
som genomförs för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med
försörjningstagare.
Delrapporten innehåller vilket arbete som utförs för att öka övergången från
försörjningsstöd till egen försörjning. Rapporten innehåller påbörjade och planerade
aktiviteter, förväntade effekter och resultat, utvecklingsområden samt eventuell
påverkan utifrån. Enligt delrapporten är det svårt att i dagsläget visa på reella effekter
och resultat av de aktiviteter som påbörjats eller planeras. Fler effekter och resultat
förväntas kunna redovisas i årsrapporten för uppdraget.
Delrapporten har nämndbehandlats i Viadidaktnämnden vilka fattade beslut om att
delrapporten skulle överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet har även
nämndbehandlats i socialnämnden som en informationspunkt under sammanträdet.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-03
• Delrapport för ökad övergång till egen försörjning, 2019-04-26
• Protokollsutdrag Viadidaktnämnden, 2019-04-16, § 17
_________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 121

Yttrande över SKL:s rekommendation till kommunerna
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
(KS/2018:548)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta SKL:s rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter med hänvisning till vård- och omsorgsförvaltningens
förslag.
2. Kostnaden för ett eventuellt införande av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter hanteras i budgeten för
respektive år 2020-2024.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Thomas Selig (V), Nicklas Adamsson (MP) och Tony
Rosendahl (V) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande
redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inkommit med en begäran
om kommuners ställningstagande gällande en rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter. Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
• De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
• Stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Kostnaden för arbetet kommer maximalt vara 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024) och
kostnaderna kommer att fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift.
Ärendet har remitterats till socialnämnden och vård-och omsorgsnämnden.
Socialnämnden har meddelat kommunledningsförvaltningen att de avstår från att yttra
sig. Vård- och omsorgsnämnden har gett sitt yttrande genom brådskande ordförande
beslut och föreslår kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-07
Meddelande från styrelsen- Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansering av ett mer samlat system för kundkapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter, 2018-12-08
Delegationsbeslut från vård- och omsorgnämnden, 2019-06-03, § 19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Ulrica Truedsson
(S), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) samt t.f nämndadministrativa
chefen Marie Sandström Koski.
Särskilt yttrande
Thomas Selig (V) framför, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP) och Tony
Rosendahl (V), till kommunstyrelsen att de önskar få foga ett särskilt yttrande till
protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Sveriges Kommuner och Landsting
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 122

Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 2019
(KS/2019:224)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Katrineholmsrevyn.
2. Efter genomfört evenemang ska Katrineholmsrevyn inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över den totala ekonomin för
evenemanget.
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 C.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Katrineholmsrevyn har den 6 juni inkommit med en bidragsansökan om
100 000 kronor. Bidraget ska användas för att kunna arrangera en revyföreställning
strax efter årsskiftet 2020.
I Katrineholms kommunplan 2019-2022- Attraktion och Livskvalitet står det att
Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen. Alla
kommuninvånare ska kunna erbjudas ett kulturliv präglat av kvalitet och mångfald.
Kommunen ska stimulera, samordna och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet
oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnersättning och kultur är viktigt
i livets alla skeden.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07
Bidragsansökan Katrineholmsrevyn 2019

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran
Dahlström (S), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) och Victoria Barrsäter
(C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag då hon anser att ansökan ska behandlas av
kulturnämnden.
Lars Härnström (M) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), att
beslutspunkt 2 ska ändras till att den ekonomiska redovisningen ska visa den totala
ekonomin för evenemanget.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag
till beslut med den ändring som Lars Härnström (M) med flera yrkar och Inger
Fredrikssons (C) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet
förvaltningens förslag till beslut med ändring av beslutspunkt 2.
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholmsrevyn c/o Gustav Karlsson
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 123

Yttrande Gemensam Utvecklingsplan Fyra Mälarstäder
(KS/2019:135)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt
eget.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har delgetts möjligheten att yttra sig gällande remissärendet
”Gemensam Utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder”. Utvecklingsplanen är framtagen
gemensamt av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Utvecklingsplanen
innehåller fyra fokusområden:
• Närhet
• Kunskap och arbete
• En mälarnära destination
• Livskvalitet
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-11
• Remisshandling- Gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder 2019-04-04
_________________
Beslutet skickas till:
Eskilstuna kommun
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 124

Näringslivsråd 2019-2020 (KS/2019:63)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Caroline Bonde, Ericsbergs Säteri AB, ersätter Patrik
Andersson, Ericsbergs Säteri AB, i näringslivsrådet fram till år 2020.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha
Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för
perioden 2019-2022. Patrik Andersson, Ericsbergs Säteri AB, utsågs då att ingå i
näringslivsrådet under perioden 2019-2020, men han har nu begärt sig entledigad från
detta. Caroline Bonde, Ericsbergs Säteri AB, föreslås utses i hans ställe.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-10

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Lars Härnström (M), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius
(KD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar att näringslivrådet ska kompletteras med ytterligare en
deltagare som ska utses ur oppositionen och föreslår Inger Fredriksson (C).
Lars Härnström (M) yrkar avslag på Tony Rosendahls (V) yrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till
propositionsordning vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer
ordförande sedan proposition på förvaltningen förslag till beslut och finner att
styrelsen godkänner detta. Därefter ställer han proposition på Tony Rosendahls (V)
yrkande och finner att styrelsen avslår detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Patrik Andersson
Caroline Bonde
Troman
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 125

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av ekonomi- och personalchef under v. 26 - v. 30 2019
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att under
perioden v. 26 – v. 30 förordna följande personer som ekonomi- och personalchef.
Ersättare ekonomi
v. 26 Ewa Flood
v. 28 Eva-Britt Westberg
v. 29 Eva-Britt Westberg
v. 30 Istvan Biro
Ersättare personal
v. 26 Håkan Sundqvist
v. 28 Marie Svensson
v. 30 Nina Jörgensen
(KS del § 52)
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för
Kontaktcenter under tiden 2019-06-10—2019-06-14. (KS del § 53)
Dnr KS/2019:1-029
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 1-7 juli och den 29 juli11 augusti 2019. (KS del § 56)
Dnr KS/2019:5-029
Utdelning av medel ur Syskonen Olssons bosättningsfond
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att med
utgångpunkt i ändamålsbestämmelser för Syskonen Olssons bosättningsfond, låta
Anna Amanda och Johan August Swärd och erhålla utdelning av fonden med 33 000
kronor. (KS del § 54)
Dnr KS/2019:125-046
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Ineras ägarsamråd samt bolagsstämma 14 juni 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att It- och
digitaliseringschef Andreas Peterzén företräder Katrineholms kommun vid Inera AB:s
ägarsamråd samt bolagsstämma den 14 juni 2019. (KS del § 55)
Dnr KS/2019:188-111
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Bidrag till Katrineholm swimrun 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till Katrineholms simsällskap för genomförandet av
Katrineholms swimrun 2019.
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 51)
Dnr KS/2019:211-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig t.f nämndadministrativ chef Marie
Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 126

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:24

Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod

19:27

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundande inkomst vid
lön under lov

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 127

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunstyrelösens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2019-05-08.
Handl. nr 2019:1203
Bygg- och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde,
2019-05-22, § 52 – Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken
3:1, Katrineholms kommun
Handl. nr 2019:1292
Bygg- och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde,
2019-05-22, § 51- Detaljplan för fastigheterna Granhammar 3:18 och 3:19 samt del
av 2:1, Floda, Katrineholms kommun
Handl. nr 2019:1293
Katrineholms Fastighets AB har översänt ett protokoll fört vid årsstämma,
2019-05-06.
Hand. nr 2019:1296
Katrineholms Industrihus AB har översänt ett protokoll fört vid årsstämma,
2019-05-06.
Handl.nr 2019:1297
KFV Marknadsföring AB har översänt ett protokoll fört vid årsstämma 2019-05-22.
Handl. nr 2019:1325
Region Sörmland har översänt ett protokoll från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård, 2019-05-22.
Handl. nr 2019:1333
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt ett protokoll från direktionens
sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet,2019-05-15.
Handl.nr 2019:1387
Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt förslag till granskning detaljplan för del
av Järven 3 granskning.
Dnr KS/2018:311-212
Boverket har översänt remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om allmänna råd om
detaljplaner med planbeskrivning. Katrineholms kommun låter meddela att man
avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2019:144-212
Ordförandens sign
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Boverket har översänt remiss: Promemoria om förutsättningarna fler hur uppgifter i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och behandlas digitalt.
Katrineholms kommun låter meddela att man avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2019:181-212
Havs och vattenmyndigheten har översänt remiss: Förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft. Katrineholms kommun låter meddela att man avstår från
att yttra sig.
Dnr KS/2019:185-409
Information från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, Kongress i Linköping
27-28 november 2019.
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________
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§ 128

Trevlig sommar
Ordförande Göran Dahlström (S) tackar kommunstyrelsen och tjänstemän för första
halvåret 2019 och önskar en skön och bra sommar.
Inger Fredriksson (C) framför på kommunstyrelsens vägnar att tack till ordförande
och önskar honom detsamma.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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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 ieång 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

Fredriksson,
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Särskilt yfttrande

l(f9ll20{8:548-7Og
ilttrande över SKL=s

rekommendationl

Till ärendet Yttrande över SKL:s rekommendation till
kommunerna om gemensam finansering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet
(KS/2O{8:548-7O9) önskar vi föra följande yrttrande till
protokoll.
Ärendet har tillställts Katrineholms kommun i december 2018. Svaret på skrivelsen skulle

till SKL cirka sex månader senare, den 15 juni 2019. Enligt underlaget skulle ärendet
skickas från kommunstyrelsen till såval Vård- och omsorgsnämnden som Socialnämnden för
yttrande. Efter det, så blev ärendet liggande i knappt ett halvt år, till synes helt utan vidare åtgard.
skickas

Istället för att i behörig ordning ta upp ärendet för demokratisk behandling i de berörda
nämnderna besvarades det sedemera av Vård- och omsorgsnämndens ordförande så sent som den
3

juni 2019 såsom ett "brådskande ärende".

Det ska härvid påpekas att det inte alls förefaller osannolikt att ordföranden för Vård- och
omsorgsnämnden inte fick ärendet på sitt bord fönän det ur hennes perspektiv hade blivit ett
brådskande ärende. Om så är fallet bör hon naturligwis inte klandras för det.
Den andra remissinstansen, Socialnämnden, har enligt Kommunledningsförvaltningen meddelat
att den avstår från att yttra sig i ärendet

-

trots att något sådant beslut oss veterligen inte har

blivit

föremål för diskussion i varken nämnd eller beredning.{
Det kan tilläggas an ordförandebeslutet är daterat den

3

juni 2019. Nästa led i beredningen av ärendet utgjordes
juni 2019, dvs fyra dagar senare.

av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat den 7

Brådskande ordförandebeslut är endast tillåtliga, när nämndens avgörande inte kon awaktas.
Vård- och omsorgsnämndens nårmast följande sammanträde ägde rum den 13 juni 2019. Vid en efterföljande
lika snabb handläggning hos KLF å fyra dagar skulle ärendet ha varit färdigberett i reguljär ordning den
17 juni 2019, och därmed i tid för den diirpåföljande behandlingen hos kommunstyrelsen den 19 juni 2019.
Rent objektivt hade således nämndens avgörande kunnat awaktas, i synnerhet eftersom kommunstyrelsens
behandiing ändå sker efter tidsfristens utgång. Tillåtligheten av ett ordförandebeslut skulle i det konkreta fallet
kunna ifrågasättas redan på denna grund.
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högst troligt att det i konkreta fallet är fråga om en ren miss

- ett ärende

som utan några som helst tidsproblem hade kunnat bli föremål för
nämndbehandling under hela sex månaders tid kan omöjligen på så när
objektiva grunder anses vara ttbrådskandett.
Att godta ett sådant synsätt skulle riskera att allvarligt urholka demokratin: en maktfullkomlig
kommunledning skulle helt sonika kunna vara frestad att systematiskt förhindra att ärenden tas
upp i nämndernaz tack vare en aldrig sinande flod av förhalade och plötsligt "brådskande"
ordförandebeslut.

Turligt nog,

så ger kommunallagen inte stöd för ett sådant förfaringssätt.

i det konkreta fallet vara fråga om ett förbiseende och inte några
illasinnade "mörkläggningsförsök". Trots det anser vi att den bristfälliga beredningen av ärendet
Som beskrivits ovan tycks det

förtjänar att uppmärksammas och kritiseras.

Thomas Selig,
ersöttare KS,

Vönsterpartiet

2

Tony Rosendahl,

Iedamot KS,
Vönsterpartiet

Nicklas Adamsson,
ersöttare KS,
Miljöpartiet de gröna

bortsett från ärenden som enligt tvingande lagstiftning inte kan delegeras av nämndema;
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DNR KS/2019:224-O45

Reservation angående Ansökan om bidrag

till Katrineholmsrevyn

Föreningen Katrineholmsrevyn är en ideell förening som sätter upp en revy per år efter Nyår. Denna
förening bör behandlas som andra föreningar i kommunen och ansökan ska därför prövas av

kulturnämnden och inrymmas i nämndens budget.

Mot bakgrund av detta och de sparkrav som majoriteten lagt på flertalet av kommunens nämnder,
yrkade Centerpartiet avslag på Katrineholmsrevyns ansökan om bidrag från kommunstyrelsen.
Då vårt yrkande avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 19 juni 2019

Centerpartiet
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Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Rosendahl
lnger Fredriksson
Victoria Barrsäter
Joha Frondelius
Katrineholm tgl6 - 2Ot9

KS/2019:03

att näringslivsrådet skulle utökas med en representant från

oppositionen och nominerade lnger Fredriksson.

Tony
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Från oppositionens sida yrkade vi
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Kristdemokraterna

