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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-16.15

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S) (fr.o.m § 168), Johan Söderberg
(S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M),
Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Mica Vemic (SD) (t.o.m. § 169)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S) (t.o.m. § 167), Jesper Ek (L), Morten Källström (SD) (fr.o.m. § 170)

Ersättare

Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunnar Ljungqvist (S),
Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Sten Holmgren (C), Joha
Frondelius (KD), Morten Källström (SD)

Övriga
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, ekonomi- och
personalchef Susanne Sandlund, förvaltningschef Stefan Jansson, förvaltningschef Päivi
Kabran, verksamhetscontroller Anna Marnell, avdelningschef Jenny Skarstedt,
förvaltningschef Ola Nordqvist, kommunkoordinator Karin Rytter, områdeschef Kerstin
Ljung, processledare Carina Ålander, controller Anders Jansson, säkerhetschef Peter
Henriksson, Anders Gölevik (polis)

Utses att justera

Ewa Callhammar (L)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-10-02
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§ 167

Temadag om äldrefrågor
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, § 117, att bifalla motionen om
äldredag för politiker och gav kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med vårdoch omsorgsnämnden, genomföra temadag med fokus på äldrefrågor i anslutning till
kommunstyrelsens sammanträde i september 2017.
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar, vid temadagen, om
• Vad krävs för att få stöd av vård och omsorg
• Aktiviteter för äldre
• Skillnaden mellan industriell omsorg och individuell omsorg
• Utmaningar för vård och omsorg
Under föredragningen deltar chefer på olika nivåer och övrig personal från vård- och
omsorgsförvaltningen samt ledamöter och ersättare från vård- och omsorgsnämnden.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 168

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Presentation av nya förvaltningschefer
Vid dagens sammanträde presenterar sig
Stefan Jansson, ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Ola Nordqvist, ny förvaltningschef för socialförvaltningen
Näringslivshändelser
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om den senaste tidens
näringslivshändelser.
Näringslivsranking
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att Katrineholm återfinns på plats
59 i näringslivsrankingen. Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas
företagsklimat baseras främst på de betyg som drygt 31 000 företagare från hela
landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat.
Nya företag
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att Under perioden januari –
augusti 2017 har 103 företag startats i Katrineholm. En skillnad mot motsvarande
period 2016 med 3 procent.
Lyckliga gatorna
Controllern Anna Marnell och avdelningschefen Jenny Skarstedt informerar om
målen för Lyckliga Gatorna: att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda
relationer till vuxna och trygga platser att tillbringa tiden utanför skoltid. Detta sker
genom aktiviteter för barn och unga, nå ut till och engagera föräldrar och andra vuxna
i områdena samt gatufester i områdena.
Två gatufester genomfördes i slutet av sommaren inom Lyckliga Gatorna. Syftet med
gatufesterna var att bidra till ökad trygghet, gemenskap och engagemang, särskilt med
fokus på barn och unga. Båda festerna lockade en mängd besökare i alla åldrar och
gav möjlighet till nya möten.
Extratjänster
Kommunkoordinatorn Karin Rytter informerar om att i juni fanns 43 extratjänster
inom kommunen och i nuläget finns 49 extratjänster.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Morten
Källström (SD), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschefen
Stefan Jansson, förvaltningschefen Ola Nordqvist, controllern Anna Marnell,
avdelningschefen Jenny Skarstedt och kommunkoordinatorn Karin Rytter.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 169

Sysselsättningsåtgärder riktade till
försörjningsstödtagare
Områdeschefen Kristina Ljung (viadiakt) och socialchefen Ola Nordqvist lämnar en
delrapportering gällande uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till
försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden.
Genomförandet har delats in i tre steg
• Socialförvaltningen inventerar möjliga deltagare
• Viadidakt genomför kartläggningssamtal med varje individ
• Individanpassade åtgärder genomförs utifrån deltagarnas förmågor/intressen
Den inledande bedömningen visade på 40 deltagare för året. Totalt har nu 44 personer
aktualiserats. I genomsnitt har det varit 27 aktiva deltagare per månad.
I nuläget har följande slutsatser dragits
• Översyn av målgrupper och samverkan har gett ett ökat inflöde till Viadidakts
verksamheter
• Utvidgning mot svagare målgrupp fungerar, Viadidakt kan skapa åtgärder för
dessa individer
• Deltagarna positiva till satsningen och vill utvecklas
• Behov av att fortsätta utveckla samverkan över nämndgränserna för att
gemensamt säkerställa ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i arbetet med samtliga
försörjningsstödstagare
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Cecilia Björk
(S), Göran Dahlström (S) samt områdeschefen Kristina Ljung och förvaltningschefen
Ola Nordqvist.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-09-27

5

§ 170

Heltid som norm
Processledaren Carina Ålander informerar om projektet heltid som norm.
Avtalsinformation kommer att skickas ut under hösten till vård- och
omsorgsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen om bildningsförvaltningen.
Anställsavtalen som skrivs om beräknas vara klara till april 2017. Några utmaningar
är att få alla att delaktiga och att skapa trygghet i processen.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Karin Frisk
(S) samt processledaren Carina Ålander
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 171

Redovisning av obesvarade motioner (KS/2017:186)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 19
september 2017 fanns sammanlagt elva obesvarade motioner.
Den äldsta, motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms
kommun, väcktes i kommunfullmäktige i augusti 2016. Sammanställningen
inkluderar de motioner som väcktes i kommunfullmäktige den 18 september 2017.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-09-19
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-09-19
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 172

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017
(KS/2017:459)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari31 augusti 2017 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2017 omfattar
kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar
kommunchef, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.
Perioden uppvisar ett resultat om + 18 130 tkr. Totalt är prognosen för
kommunstyrelsen + 5 300 tkr.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15
Delårsrapport 2017 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Pat Werner
(S), Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
Ewa Callhammar (L) påpekar att klarmarkeringarna bör ses för punkterna om ökad
trygghet och om säkerheten kring skolorna. Anneli Hedberg (S) påpekar att uppgiften
om att det finns tre laddstationer bör kompletteras med att detta innebär sex
laddningsplatser. Kommunledningsförvaltningen hanterar dessa synpunkter inför
sammanställningen av kommunens delårsrapport.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 173

Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och
Polisen (KS/2017:460)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det undertecknade samverkansavtalet mellan
Katrineholms kommun och polisen.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun och lokalpolisområdet Katrineholm tecknade ett första
sammarbetsavtal under våren 2008 där parterna enades om några gemensamma
arbetsområden att prioritera samverkan kring. Avtalen har förnyats vid tre tillfällen.
Under den senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över
åttaganden i samverkansavtalet och det har även genomförts analyser över aktuella
problembilder baserat på trygghetsundersökningar och statistik. Diskussioner har
förts på det loka brotts- och skadeförebyggande rådet och detta utgör grunden för
förlängning av det tidigare avtalet som kommunstyrelsen beslutade om 2015-08-26 §
165. Det förlängda avtalet sträcker sig under perioden 2017-06-01 – 2019-06-01.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19
Samverkansavtal mellan polis och kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Morten
Källström (SD), Johan Söderberg (S), Ewa Callhammar (L) samt Anders Gölevik
(polisen) och säkerhetschef Peter Henriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Polisen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 174

Nybyggnation av förskola vid Örnen (KS/2017:454)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om genomförande av upphandling av en
ny förskola med fyra avdelningar samt rivning av förskolan Örnen efter uppförande
av ny förskola. Slutgiltigt ställningstagande får ske i samband med budgetarbetet för
2018.
Sammanfattning av ärendet
Förskolan Örnen har på senare år haft flera vattenskador som samtliga åtgärdats. I
somrars gjordes en fördjupad undersökning av byggnaden som påvisade omfattande
vattenskador i bottenplattan och i väggar. Mot bakgrund av undersökningen har
KFAB i en skrivelse förordat en rivning av befintlig byggnad och att en ny förskola
byggs. Motiveringen är höga kostnader för att åtgärda fuktskadorna samt ett stort och
kostsamt underhållsbehov.
Örnens förskola har i dag två avdelningar. En ny förskola kan inrymma fyra
avdelningar vilket är mer kostnadseffektivt och kan matcha behovet av
förskoleplatser i området som är stort. Örnens förskola kan användas till dess en ny
förskola uppförts.
Som ett led i detta pågår en upphandling av en tvåvåningsförskola motsvarande de
som nyligen uppförts vid Sandbäcksskolan och i Forssjö. Kostnaden för den nya
förskolan föreslås hanteras i budgetberedningen.
Bildningsnämnden har i en tidigare skrivelse ”Uppdatering av långsiktig plan för
utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag att utöka förskoleplatser 2018”
föreslaget en rivning av Örnen samt uppförande av en ny förskola med fyra
avdelningar.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-13
Skrivelse från KFAB, 2017-09-13

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Morten Källström (SD) samt
kommundirektören Sari Eriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 175

Hyreskostnad för ny brandstation (KS/2017:458)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna den utökade hyreskostnaden för den nya
brandstationen, vilken är beräknad till 474 000 kronor per år. Den utökade
hyreskostnaden hanteras i arbetet med 2018 års budget med plan 2019-2020.
2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunstyrelsen till Katrineholms
Fastighets AB att påbörja byggnationen av den nya brandstationen.
3. Besluten ovan gäller under förutsättning att Vingåkers kommun fattar
motsvarande beslut rörande sin andel i den utökade hyreskostnaden för den nya
brandstationen.
Sammanfattning av ärendet
I april 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) att upphandla och bygga en ny brandstation, inklusive mark och vägarbeten
till en kostnad av 60 000 000 kronor. Den beräknade årliga hyreskostnaden uppgick
till 5 050 000 kronor, att jämföra med dagens hyreskostnad på 1 900 000 kronor per
år.
KFAB rapporterar att kostnaden för den nya brandstationen blivit högre än beräknat
och den nya kostnaden är beräknad till sammanlagt 70 000 000 kronor. Det medför en
beräknad ny hyreskostnad på 5 650 000 kronor per år, d v s 600 000 kronor per år
mer än vad som angavs i kommunstyrelsens beslut från april 2016.
Fördelat mellan de båda kommunerna Katrineholm och Vingåker, blir den utökade
hyreskostnaden för den nya brandstationen:
•
•

Katrineholms kommun: 474 000 kronor per år (79 %)
Vingåkers kommun: 126 000 kronor per år (21 %)

Med anledning av de ökade kostnaderna och de effekter detta får på hyran, behöver
kommunerna fatta beslut om ökade hyreskostnader för den nya brandstationen.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L).
_________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Katrineholms Fastighets AB
Kommunledningsförvaltningen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 176

Bidrag till musikfestival för mogna (KS/2017:433)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 000 kronor i bidrag till servicehuset
Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för mogna 30-31 maj
2018. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset Igelkotten
tillgång till bidraget under år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Servicehuset Igelkotten ansöker om bidrag på 200 000 kronor för att kunna
genomföra musikfestival för mogna den 30-31 maj 2018.
Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för sjunde året i
rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att
personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre.
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-12
Ansökan om medel till musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen,
2017-08-31
_________________
Beslutet skickas till:
Lustgården (servicehuset Igelkotten)
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 177

Deltagande i Regionförbundet Sörmlands
ledningskonferens 2017 (KS/2017:448)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå medel för deltagande i Regionförbundet
Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017, på sammanlagt 11 900 kronor
per person, exklusive moms, avseende kommunstyrelsens ordförande, Göran
Dahlström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M) samt
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L). Pengarna tas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande kommer att
delta i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017 i
Manchester.
Deltagaravgiften är på 11 900 kronor per person, exklusive moms. Kommundirektör
Sari Eriksson kommer att delta i konferensen, var deltagaravgift kommer att belasta
annat konto.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-12
• Inbjudan till Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 178

Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta
behov av LSS-bostäder (KS/2017:438)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen Långsiktig plan för att möta behov
av LSS-bostäder till budgetberedningen för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Vård- omsorgsnämnden har överlämnat förvaltningens rapport återrapportering långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till kommunstyrelsen. Detta mot
bakgrund av det uppdrag som gavs i budgeten för 2017 om att ta fram en långsiktig
plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en aktuell
bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I uppdraget
ingår att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas.
Återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av
övergripande plan med budget 2018-2020. Kommunstyrelsen meddelades i augusti
att rapporteringen skulle ske i september.
Bland annat konstateras i rapporten att samverkan med bildningsnämnden, KFAB och
privata hyresvärdar behöver utvecklas. Vidare ses behov av en process för
nyskapande av åtminstone en gruppostad med sex bostäder bör påbörjas direkt efter
start av kvarteret Hästen 2018.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 71, med Återrapportering långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder, 2017-08-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
förvaltningschefen Päivi Kabran.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 179

Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för
barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar (KS/2017:441)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen Hemmaplanslösningar för barn och
ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar till budgetberedningen för
2018.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit till kommunstyrelsen med en
återrapportering av uppdaget om hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med
vissa diagnoser/funktionsnedsättningar. Återrapportering till kommunstyrelsen i
augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020.
Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.
Bedömningen i rapporten är att även om stödet så långt som möjligt bör tillgodoses
på hemmaplan är i vissa fall en extern placering att föredra.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 79, med återrapporteringen
Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa
diagnoser/funktionsnedsättningar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Päivi Kabran.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 180

Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms
kommun av förändringar i betalningsansvarslagen
(KS/2017:439)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen Effekter för Katrineholms kommun
av förändringar i betalningsansvarslagen till budgetberedningen för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att utreda effekter av förändringar i
betalningsansvarslagen med återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017
inför budgetberedningen för 2018. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att
rapporteringen skulle ske i september.
Rapporten konstaterar att det sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande
bild som kan anses vara sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få. Några punkter som enligt
rapporten är troliga är:
• Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de
närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och
omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på
sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
• Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk sluten vård kommer att
behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är
mycket svårt att bedöma.
• Det blir bättre för patienten. Om involverade parter lyckas att uppnå lagens
intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en
samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Även om det
kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör
det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2017-08-31, § 72, med återrapporeringen
Utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i
betalningsansvarslagen
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Ewa
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C) samt förvaltningschefen Päivi Kabran.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 181

Återrapportering: utvärdering av dokument- och
ärendehanteringssystemet LEX2 (KS/2017:451)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna återrapporteringen och lägga rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2016 uppdra till
kommunledningsförvaltningen att under 2017 genomföra en utvärdering av
delprojektet ”Communis: dokument- och ärendehantering”, d v s i praktiken
dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2.
Uppdraget har mynnat ut i föreliggande rapport som arbetats fram av
kommunstyrelsens kansli. Under arbetet med rapporten har berörda verksamheter fått
möjlighet att lämna synpunkter på LEX och som arbetats in i rapporten i tillämpbara
delar.
Den sammantagna bedömningen som presenteras i rapporten är att dokument- och
ärendehanteringssystemet LEX i allt väsentligt fungerar som planerat, både som
verksamhetssystem och stöd för arbetssätt. Vidare, kan konstateras att även om den
sammantagna bilden är övervägande positiv och att framsteg gjorts, återstår arbete
med att utveckla och säkerställa kompetens, organisation, arbetssätt och
systemutveckling.
Förvaltningen och utvecklingen av LEX2 måste vara en ständigt pågående process i
takt med tiden och de ändrade förutsättningar och förändringar som det innebär.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12
Rapport: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2,
2017-09-12
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 182

Anmälan om delegationsbeslut
I enighet med kommunalstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och
personalchefen att under perioden 8 – 17 september 2017, förordna följande personer
som ekonomi – och personalchef.
Ekonomi – Ewa Flood
Personal – Maria Strid Persson (KS del § 95)
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
under hennes frånvaro under tiden 2017-10-03--2017-10-05 förordna ekonomi- och
personalchef Susanne Sandlund som kommundirektör och säkerhetschef Peter
Henriksson som krisledningschef (utöver egen tjänst). (KS del § 111.)
Dnr KS/2017:1-020
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar
beslutat att avskriva följande fordringar
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift
22 426:31 augusti 2017, § 88
Registrering livsmedel
860:31 augusti 2017, § 88
Skrotning av bil
20 110:31 augusti 2017, § 88
Hyra av lokal för idrott
125:31 augusti 2017, § 88
Vård och omsorg
42 559:31 augusti 2017, § 88
Ej återlämnat material
till biblioteket
5 550:31 augusti 2017, § 88
Tillsynsavgift
15 060:31 augusti 2017, § 88
Hyra av lokal
3 000:31 augusti 2017, § 88
Dnr KS/2017:2-040
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Tf kanslichef beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del §
104.)
Dnr KS/2017:3-163
Tilldelningsbeslut Skadedjurssanering. Dnr: TI 2017-1038:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att tilldela Nomor AB kommande avtal gällande skadedjurssanering för
Katrineholms kommun, Vingåkerskommunfastigheter, AB Vingåkershem, Flens
kommuns och Flens Kommunsfastigheter. (KS del § 96.)
Tilldelningsbeslut Parkeringsövervakning Katrineholm Flen Vingåker. Dnr: TI 20161206:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att tilldela Securitas Sverige Aktiebolag kommande avtal gällande
parkeringsövervakning i Katrineholm, Flen och Vingåker. (KS del § 97.)

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-09-27

19

Tilldelningsbeslut Schaktlastbil. Dnr: TI 2017-1045:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att tilldela Arver Lastbilar AB kommande avtal gällande schaktlastbil.
(KS del § 98.)
Tilldelningsbeslut Gatubelysning Talltullen. Dnr: TI 2017-1131:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att tilldela Elektrotjänst i Katrineholm AB kommande avtal gällande
gatubelysning Talltullen. (KS del § 99.)
Tilldelningsbeslut Färskt bröd och konditorivaror. Dnr: TI 2016-1201:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att tilldela Tidermans Bageri AB kommande avtal gällande färskt bröd
och konditorivaror för Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och färskt bröd
för Flens kommun. (KS del § 100.)
Dnr KS/2017:323-000
Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av avfallsemballage
VF2017-0034:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinatorn att Katrineholms kommun ger fullmakt till Per Erik Sjögaard,
förvaltningschef på Varuförsörjningen Landstinget i Uppsala län, gällande medverkan
i Varuförsörjningens upphandling av avfallsemballage VF2017-0034. (KS del § 101.)

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Förordnande att fullgöra ordförandeuppgifter:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att under
ordförandens frånvaro under tiden 2017-10-03—2017-10-05 förordna Anneli
Hedberg (S) att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart
agerande. (KS del § 110.)
Dnr KS/2017:289-029
Bidrag till investering av trummor till verksamhet för barn/ungdomar:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till trummor till Kulturföreningen DuD.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 94.)
Dnr KS/2017:408-045
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt inom ANDT-området:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att uppdra till
kommundirektören att underteckna ansökan om utvecklingsmedel inom ANDTområdet. (KS del § 105.)
Dnr KS/2017:436-049
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Utdelning av medel från Syskonen Olssons bosättningsfond 2017
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ingen
utdelning kommer att ske från Syskonen Olssons bosättningsfond för år 2017, då
fonden inte har några utbetalningsbara medel. (KS del § 108.)
Dnr KS/2017:446-046
Ansökan om bidrag till föreningen Romano Merako:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till föreningen Romano Merako, avseende ungdoms- och
kvinnoaktiviteter samt inköp av möbler till föreningens lokal. Bidraget tas ur
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 102.)
Dnr KS/2017:447-045
Ansökan om bidrag från Katrineholms Schackklubb och Ungdomsschackklubben
Snabba Löparen:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Katrineholms Schackklubb och Ungdomsschackklubben
Snabba Löparen. Bidraget avser kostnader i samband med Skol-SM i schack den 6-8
oktober 2017. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del §
103.)
Dnr KS/2017:450-045
Ansökan från KFUM:s Triangelförening om tilläggsanslag för 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
tilläggsanslag till KFUM:s Triangelförening på 24 588 kronor för 2017. Anslaget
avser att täcka ökade personalkostnader. Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 107.)
Dnr KS/2017:455-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S).
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________
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§ 183

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:43

Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet

17:45

Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en
försäkringslösning i ASG-KL som ersätter AB § 28 mom. 9

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 184

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde
2017-08-22, § 37 – Förslag taxor och avgifter 2018.
Handl nr 2017:1877
Bygg- och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde
2017-08-23, § 93 –Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos affärsrörelser i
centrum, Katrineholms kommun.
Hand nr 2017:1924
Service- och tekniknämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens
sammanträde 2017-08-24, § 45 – Utredning lokalvårdsorganisation.
Handl nr 2017:1941
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll från sammanträde
med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-06-09.
Handl nr 2017:2056
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2017:2080
Folkhälsoutskottet har överlämnat protokollsutdrag från sammanträde 2017-09-13, §
13 – Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos affärsrörelser i centrum.
Handl nr 2017:2093
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträdet
2017-09-13.
Handl nr 2017:2096
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2017-09-06.

Övrig
Remiss: förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser
inom den kommunala hälso- och sjukvården:
Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Vård- och omsorgsförvaltningen har granskat förslaget. Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2017:370-700
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Närvård i Sörmland – Överenskommelse om sammarbete kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar samt samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2kap. 7 §
SoL och SOSFS 2007:10/2008:20
Dnr KS/2017:453-720
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

