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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.20

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner
(S) (t.o.m. § 22), Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP),
Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S) (fr.o.m. § 23), Christer Sundqvist (M)

Ersättare

Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist
(S), Karin Frisk (S), Bo Sivars (M), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Camilla
Hermansson (SD)

Övriga
deltagande

utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, verksamhetscontroller Anna Marnell, projektchef Lars
Ramstedt

Utses att justera

Tony Rosendahl (V)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-03-06
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§ 20

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringen att informationen om
personalutskottet och bredband utgår.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Trygghetsvandringar
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att under våren 2018 kommer två
trygghetsvandringar (avgränsade till två stadsdelar) att genomföras uppdelade på
morgon och kväll.
Kontaktcenter
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att kommunens kontaktcenter har
öppnat. Kontaktcenter kommer att hantera enklare frågor från medborgarna och blir
därmed en avlastning för förvaltningarna.
Stadsparken
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att det blir Tommy Myllymäki som
kommer att driva Stadsparken i Katrineholm.
Rekryteringar kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att rekrytering av näringslivschef
och kommunjurist pågår.
Extratjänster
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att 65 extratjänster är pågående
anställningar inom kommunen (varav 15 tjänster är förlängningar).
Näringslivhändelser
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om den senaste tidens
näringslivshändelser.
Nya företag
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att under januari 2018 har19
företag startats i Katrineholm vilket är samma nivå som motsvarande period 2017.
Befolkningsstatistik
Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski redovisar den senaste
befolkningsstatistiken för helåret 2017. Antalet innevånare i Katrineholm vid
årsskriftet uppgick till 34 133 personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Marie-Louise Karlsson
(S), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S) samt kommundirektören Sari Eriksson,
förvaltningschefen Stefan Jansson och utredningssekreteraren Marie Sandström
Koski.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Verksamhetscontrollern Anna Marnell informerar om Katrineholms resultat i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) för 2017. KKIK omfattar områdena
kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens
information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. KKIK-resultaten
kan jämföras över tid, med andra kommuner och i relation till uppsatta mål.
Resultaten finns tillgängliga via Jämföraren på www.kolada.se och redovisas även på
kommunens hemsida. Under informationen visas funktionaliteten i Jämföraren med
exempel på resultat inom följande områden: tillgänglighet per e-post och telefon,
väntetider, trygghet och trivsel i skolan, skolresultat, äldreomsorg samt miljömått.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Ulrica
Truedsson (S), Cecilia Björk (S) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Folkhälsoutskottet
Anneli Hedberg (S), ordförande i folkhälsoutskottet, informerar om ärende- och
informationspunkter som utskottet hanterat under senare tid. Styrdokumentet En god
hälsa för alla är styrande för utskottets arbete. Bland annat omnämns följande ärendeoch informationspunkter:
• Deltagandet i EU-projektet #jagmed
• CEMR (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå)
• ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak) på central nivå
• Liv och hälsa ung, landstingets undersökning av ungdomar hälsa
Därefter lämnas en redogörelse över funktionsrättrådets arbete. Till exempel
omnämns arbetet med enkelt avhjälpta hinder i centrum.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S) och
Marie-Louise Karlsson (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Brotts- och skadeförebyggande rådet
Ulrica Truedsson (S), ordförande i brotts- och skadeförebygganade rådet, informerar
om rådets arbete. Bland annat omnämns samverkanavtalet med polisen och
medborgarlöfte 2018. Därefter presenteras polisens brottsstatistik för kommunen.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lars
Härnström (M), Cecilia Björk (S), Mica Vemic (SD), Ewa Callhammar (L) och
Göran Dahlström (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-28

7

§ 25

Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och
Sandbäcken 3:1 (Finntorp) (KS/2018:82)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp
(dricksvatten, spillvatten och dagvatten) för del av Lövåsen 3:1 och del av
Sandbäcken 3:1 m.fl. Finntorp.
Sammanfattning av ärendet
För området Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m.fl., Finntorp, finns detaljplan vars
syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamhet, främst inom logistik och
handel, samt lättare industri och liknande. För planens genomförande är det
nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige
som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.
Med stöd av detaljplanen för det aktuella området, är bedömningen att
verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten)
inrättas.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-15
• Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn
1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde
(KS/2018:81)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp
(spillvatten och dricksvatten) för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m.fl.
Ragnars gärde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i april 2017 detaljplan för Forssjökvarn 1:172 och del av
Ericsberg 6:1 m.fl. Ragnars gärde som syftade till att skapa förutsättningar för nya
bostäder samt möjliggöra för nybyggnation av förskola och skola samt verksamheter i
Forssjö.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige
som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (dricksvatten,
spillvatten och dagvatten).
Med stöd av detaljplanen för det berörda området, är bedömningen att
verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten och spillvatten, dock ej
dagvatten) inrättas.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-15
• Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22
(KS/2018:59)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra dokumentet ”Avgifter inom vård och
omsorg”, KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag av ändringar i styrdokumentet
”Avgifter inom vård och omsorg” (KFS 4.22) med anledning av att vård- och
omsorgsförvaltningen uppmärksammat ett formelfel rörande formeln för beräkning av
minimibelopp: denna är inte i överensstämmelse med Socialtjänstlagens § 7.
Nämnden konstaterar dock att man vid handläggningen avgifterna, har vård- och
omsorgsförvaltningen alltid utgått från Socialtjänstlagen och därmed använt sig av
korrekt beräkningsformel. Med anledning av detta behöver texten i aktuellt
styrdokument korrigeras.
Följande ändring föreslås därför:
”Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per månad utgöra lägst en
tolftedel av:
1. 1,3546 gånger prisbasbelopp för ensamstående eller
2. 1,1446 gånger prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar eller
sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).”
Föreslagna ändringar redovisas i underlagshandlingarna.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-05
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 10, 2018-01-25
• Förslag till ändring av ”Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)”, KFS 4.22
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 28

Förlängning och förnyande av giltighetstid för
styrdokument (KS/2018:96)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument
förlängs alternativt förnyas till och med den 31 december 2019:
Anvisningsdokument för föreningsstöd
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
Attestreglemente
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser
Katrineholms kommun kommunikationspolicy
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om förlängning,
utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av
anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare
antagits av kommunfullmäktige.
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
alternativt förnyas.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-20
________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 29

Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen (KS/2018:97)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2017 med bilagor och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar hos kommunfullmäktige att begära ombudgetering av
106 518 tkr avseende investerings- och exploateringsmedel från 2017 till 2018.
3. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2018.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för respektive avslagsyrkande reserverar sig Ewa
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlsson
(MP).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med
bokslut för verksamhetsåret 2017. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på
totalt 24 325 tkr.
De största avvikelserna finns inom välfärdsfond och kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningarnas överskott är främst beroende av vakanser. I
samhällsbyggnadsförvaltningens positiva resultat ryms också ökade kostnader för
kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har en total investerings- och exploateringsbudget omfattar
138 258 tkr, varav exploateringsbudget omfattar 71 712 tkr och investeringar 66 546
tkr. Av investerings- och exploateringsmedlen begärs om att 106 518 tkr omförs till
2018. Investeringsmedlen avser främst bredbandsutbyggnad, sjöreningsprojekt
Öljaren, arrendebostad Djulö, it och systemutveckling samt ny
kommunikationsplattform för Communis.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-20
Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen, helår 2017

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlsson (MP).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G.
Karlsson (MP) yrkar avslag beträffande beslutspunkt 2 till förmån för respektive
tidigare lagda budgetförslag för 2017.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag och Ewa Callhammars (L) med fleras
avlagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 30

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017
(KS/2018:83)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2017.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utvecklingen och förbättringen av den
interna kontrollen och lägger i övrigt rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa
kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser
åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i
kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, ska nämnderna löpande
följa upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under 2017. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de
uppgifter som dokumenteras i planerings- och uppföljningssystemet ”Stratsys”.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar.
Internkontrollrapporten visar dock på ett antal brister. Det är viktigt att dessa åtgärdas
och följs upp i enlighet på det sätt som anges i rapporten.
Den interna kontrollen har genom åren utvecklats i positiv riktning. Samtidigt kan
man konstatera att rutiner och metoder för kontroll och uppföljning ständigt behöver
utvecklas. Uppföljningen av 2017 års interna kontroll pekar också på behovet av att
utveckla roller och ansvar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-19
• Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2017
_________________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie
(KS/2018:32)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande över vägplan rörande väg 56, delen mellan Katrineholm och Bie, samt att
överlämna det till Trafikverket som kommunens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56
på delen Katrineholm-Bie i Katrineholms kommun. Vägen görs mötesfri, breddas för
att erhålla omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas och ett antal enskilda
vägar får annan sträckning eller nya byggs. Längs vägen planeras även en enklare
separat gång- och cykelväg att byggas, en så kallad sommarcykelväg som inte
underhålls vintertid. Föreslagna åtgärder beräknas ge ökad trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet. Kostnaden för projektet beräknas till ca 150 Mkr.
Planen har funnits tillgänglig för granskning och synpunkter under tiden 2018-01-23
t.o.m. 2018-02-13. Vägplanen kommer att fastställas av Trafikverket under sommaren
2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-17
Kungörelse och granskning väg 51, Trafikverket, 2018-01-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer
Sundqvist (M) samt projektchefen Lars Ramstedt.
_________________
Beslutet skickas till:
Trafikverket
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 32

Anmälan av delegationsbeslut
Tilldelningsbeslut upphämtning och omhändertagande av återvinningsfraktioner för
Katrineholms kommun, KFAB, Vingåkershem AB och Flens bostad AB. Dnr: TI
2016-1045:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinator att tilldela Stena Recycling AB kommande avtal gällande
upphämtning och omhändertagande av återvinningsfraktioner för Katrineholms
kommun, KFAB, Vingåkershem AB och Flens bostad AB. (KS del § 64.)
Tilldelningsbeslut drift och underhåll gatubelysning, trafiksignaler samt elljusspårs
elanläggningar. Dnr: TI 2016-1144:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinator att tilldela Ljuspoolen AB kommande avtal gällande drift
och underhåll gatubelysning, trafiksignaler samt elljusspårs elanläggningar. (KS del §
65
Tilldelningsbeslut textilslöjd för Södertälje, Nykvarn, Salem, Katrineholm samt
Vingåkers kommun. Dnr: TI 2016-1195:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinator att tilldela Textilhuset Swelogent HB kommande avtal
gällande textilslöjd för Södertälje, Nykvarn, Salem, Katrineholm samt Vingåkers
kommun. (KS del § 66.)
Tilldelningsbeslut nyckelfri hemtjänst för Katrineholms kommun. Dnr TI 2016-116:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar
upphandlingskoordinator att tilldela Tunstall Nordic AB kommande avtal gällande
nyckelfri hemtjänst för Katrineholms kommun.(KS del § 67.)
Dnr KS/2017:323
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (2 personer) ansökan om att bli antagen till hemvärnet.
(KS del § 3.)
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (2 personer) ansökan om att bli antagen till hemvärnet.
(KS del § 5.)
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (1 person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet.
(KS del § 8.)
Dnr KS/2018:3

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till fackeltåg – Miranda:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 2 000 kronor till inköp av facklor till Kvinno- och Tjejjouren Miranda.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del§ 4.)
Dnr KS/2018:63-045
Beslut om revidering av Krishanteringsplan frö Katrineholms kommun:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anta de
föreslagna revideringarna i Krishanteringsplan för Katrineholms kommun.(KS del §
6.)
Dnr KS/2018:67-151
Bidrag aktivitetspengar till vård- och omsorgsförvaltningen:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5 000 kronor till vård- och omsorgsförvaltningen till Träffpunkten Öster.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS del § 7.)
Dnr KS/2018:77-045
Bidrag till Nordiska mästerskapen i uv-rugby – SDK Näcken:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5 500 kronor till Nordiska mästerskapen i undervattensrugby till SDK
Näcken.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS del § 19.)
Dnr KS/2018:92-045
Bidrag till Champions summer camp 2018 - Katrineholm Fotboll och
Kompisförening:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 8 050 kronor till Champions summer camp till Katrineholm Fotboll och
Kompisförening.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 10.)
Dnr KS/2018:94-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 33

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
Kurs/konferens/seminarium

Arrangör

Kommuner, landsting och regioner
I partnerskap – IOP med civilsamhället
Stockholm den 12 april 2018

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommunstyrelsen lägger anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. till
handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 34

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:50

Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla

17:66

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för
kalenderåret 2018

18:1

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i lydelse
2017-04-21 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

18:2

Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefbefattning

18:3

SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension

18:4

Information om extratjänster

18:5

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 35

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Vårdförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2017-12-15
– Verksamhetsplan med budget 2018-2020.
Dnr KS/2018:48-100
Samordningsförbundet RAR har översänt protokoll från förbundsstyrelsens
sammanträde 2017-11-27.
Handl nr 2018:139
Samordningsförbundet RAR har översänt protokoll från medlemsmöte 2017-11-27
Handl nr 2018:140
Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens
sammanträde 2018-01-25, § 13 – Namn på nya äldreboendet i anslutning till
Strandgården.
Handl nr 2018:224
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens
sammanträde 2018-01-22, § 6 – Fördjupad samverkan Räddningstjänsten.
Handl nr 2018:247
Nyköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-12-12, § 298 – Aktualitetsförklaring av översiktsplan för
Nyköpings kommun.
Handl nr 2018:314
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från
sammanträde 2018-01-31, § 7 – Kommungemensam kompetensutveckling 2018.
Dnr KS/2018:53-027
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från
sammanträde 2018-01-31, § 6 – Löneprioriteringar.
Dnr KS/2018:54-024
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från
sammanträde 2018-01-31.

Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
Handl nr 2018:221

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande om Överenskommelse
mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på
lokal och regional nivå 2018-2020.
Handl nr 2018:217

Övrigt
Polisen har översänt Medborgarlöfte Katrineholms kommun 2018.
Handl nr 2018:164
Migrationsverket har översänt missiv – 195 miljoner som som ska hjälpa
ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018.
Handl nr 2018:341
Regeringskansliet – utrikesdepartementet har översänt remissen Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden
för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens
harmoniseringslagstiftning för produkter KOM(2017) 795.
Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för
kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2018:55-149
Regeringskansliet – utrikesdepartementet har översänt remissen Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som
lagligen saluförs i en annan medlemsstat (KOM 2017) 796.
Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för
kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2018:56-149
Regeringskansliet – socialdepartementet har översänt remissen För barnets bästa –
Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.
Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för
kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2018:58-579
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

