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§ 138

Dagordning
Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med ändringen att
informationspunkten Personalstatistik utgår.
______________
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Justerandes sign
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§ 139

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar
bland annat om
- Den senaste tidens näringslivshändelser och planerade aktiviteter.
- 100 företag har startats under 2018 fram till och med augusti månad. En
minskning mot föregående år samma period med – 2,9 procent.
- Den 17 oktober bjuder Leader Södermanland in 24 föreningar och företag.
- En ny etapp av ombyggnation av genomfarten har påbörjats, likaså ombyggnation
av Drottninggatan respektive Sveaparken.
IT- och digitaliseringschefen, Andreas Peterzén, informerar bland annat om
- Utbyggnaden av bredband på landsbygden. Det är cirka 2 200 permanenta hushåll
på landsbygden och anslutna hushåll förväntas bli cirka 3 400 (vilket då
inkluderar fritidsboenden).
- Katrineholm har i nuläget i landet flest antal unika användare i kommunalt WiFinät.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Lars
Härnström (M), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschefen
Stefan Jansson och IT- och digitaliseringschefen Andreas Peterzén
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 140

Sommarlovsaktiviter med mera
Avdelningschefen, Jenny Skarstedt, informerar om Lyckliga gatornas
sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna har förlagts till två fasta platser, Västra Skolan
och Nyhemsskolan, och även ambulerande till kransorterna och centrum. Ett
genomsnitt på 25 barn har deltagit per ställe och det har varit något färre flickor än
pojkar. Det har också genomförts fyra läger med olika inriktningar.
Vidare informerar Skarstedt tillsammans med controllern Anna Marnell om
gatufesterna som genomförts i Nävertorp, Valla och Norr.
Informationen avslutas med information om lovaktiviteterna som kommer att
genomföras framåt.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Tony Rosendahl (V) samt avdelningschefen Jenny Skarstedt och
verksamhetscontrollern Anna Marnell.
Informationen läggs till handlingarna.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 141

Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers
kommuner om samverkan i gemensam nämnd och
revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden
(KS/2018:388)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och
arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun fattar likalydande beslut.
2. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar tillsammans med kommundirektören
överenskommelsen med Vingåkers kommun.
3. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun
fattar likalydande beslut. Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner beslutande under 2017 att
genomföra var sin oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma
nämnden.
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholm till
kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms
kommun. Översynen visar att en samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers
kommun i huvudsak kan ses vara positivt.
Kommunfullmäktige i Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade i januari
2018 om fortsatt samverkan i gemensam nämnd. Vidare uppdrogs respektive
kommunstyrelsen att gemensamt genomföra en översyn av Viadidaktnämndens
reglemente och avtalet om samverkan i gemensam nämnd, med återrapportering i
oktober 2018.
Förslag till överenskommelse och reviderat reglemente har utarbetats gemensamt av
tjänstemän i respektive kommun.
Överenskommelsen var tidigare benämnt avtal och fokuserar på relationen mellan
Katrineholms- och Vingåkers kommun. Reglementet har förtydligats och fokuserar på
nämndens uppdrag.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad
Förslag till reviderat reglemente för Viadiaktnämnden

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Gunilla Magnusson (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 142

Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun (KS/2018:234)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdaterar styrdokumentet Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun med den reviderade bilagan Uppförandekod för
leverantörer.
2. Beslut om ändringar i bilagan i styrdokumentet Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun beslutas framgent av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Beslut om ändringar i bilagan till styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun delegeras till ekonomi- och personalchefen med upphandlingskoordinatorn
som ersättare. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
ovanstående punkt 2.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Förändringar av FN:s globala hållbarhetsmål och principer gör att Katrineholms
kommuns uppförandekod för leverantörer, som är en bilaga till Inriktning för inköp
till Katrineholms kommun, behöver revideras. Ett förslag har tagits fram av
kommunledningsförvaltningen.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-14
Bilagan, Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer, till Inriktning
för inköp i Katrineholms kommun med bilagan (förslag till revideringar är
markerade)
Service- och tekniknämndens delegationsprotokoll, 2018-08-06, § 3

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Göran
Dahlström (S).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar att inriktningsdokumentet för inköp i Katrineholms
kommun kompletteras med följande punkt
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller
motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på

Ordförandens sign

Justerandes sign
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arbetsmarknaden i respektive bransch genom att ha kollektivavtal eller
kollektivavtalslika villkor.
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av kommunstyrelsen. Därefter ställer han proposition på kommunstyrelsens
förslag som biträds av kommunstyrelsen. Sedan ställer han proposition på Tony
Rosendahls (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 143

Redovisning av obesvarade motioner 2018 (KS/2018:131)
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 den 18
september 2018 fanns sammanlagt 18 obesvarade motioner.
De tre äldsta motionerna, ”Motion om Kafé Fullmäktige i Katrineholm”,
”Motion om anordnande av en demokratidag” samt “Motion om systematisk
utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter” väcktes i
kommunfullmäktige i oktober 2017.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2018-09-13
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 144

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2018
(KS/2018:398)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januri –
31 augusti 2018 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2018 omfattar
kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar
kommunchef, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.
Perioden uppvisar ett resultat om + 9 725 tkr. Totalt är prognosen för
kommunstyrelsen + 10 300 tkr.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
• Delårsrapport 2018 kommunstyrelsen
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-09-26

11

§ 145

Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021
(KS/2018:354)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ställer sig bakom
Södermanlands läns regionala ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping och tobak)
2018-2021.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tillsammans med Landstinget, Polisen, kommuner och andra
aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDTarbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT
och samverkan inom området för åren 2018-2021. Strategin är tänkt ska bidra till ett
långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den
ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för
arbetet på lokala och regional nivå.
Att ställa sig bakom innebär att uttrycka en viljeinriktning om att arbeta i samverkan i
enlighet med strategin och det tillhörande åtgärdsprogrammet.
Ärendets handlingar
•
•

Folkhälsoutskottets protokollsutdrag, 2018-09-12
Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021 med tillhörande
åtgärdsprogram.
• Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2018-08-30
_________________
Beslutet skickas till:
Folkhälsoutskottet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 146

Remiss yttrande över Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län (KS/2018:290)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till yttrande och överlämna det till länsstyrelsen som kommunens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en
handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska ge stöd, kunskap och
inspiration till hur olika naturområden och den gröna infrastrukturen kan beaktas vid:
•
•
•

Fysisk planering och prövning.
Prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer.
Övrig mark- och vattenanvändning.

Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av handlingsplanen, men vill
särskilt lyfta några viktiga frågor:
Del B: Nulägesbeskrivningen:
1. Har ni synpunkter på de olika delarna av nulägesbeskrivningen?
2. Har ni synpunkter på förslagen till värdetrakter i sjöar och vattendrag?
3. Har ni synpunkter på förslaget till värdetrakter för naturbetesmarker?
Del C: Insatsområden och åtgärder:
4. Har ni synpunkter på de föreslagna åtgärderna? Saknas någon åtgärd eller bör
någon åtgärd ändras eller strykas?
5. Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs. är det troligt att föreslagna aktörerna
kan/vill genomföra åtgärderna de närmaste åren?
6. Saknas något viktigt insatsområde? I så fall vilket/vilka?
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län, remiss och
missiv
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-09-26

13

§ 147

Revidering av dokumenthanteringsplan samt
arkivbeskrivning för kommunstyrelsen (KS/2018:347)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan samt
arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och
uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och
informationshantering inom kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.
Dokumenthanteringsplanen innefattar samtliga avdelningar inom
kommunledningsförvaltningen undantaget personalkontoret som 2014 har en separat
plan.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-11
• Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
• Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
• Arkivbeskrivning för ekonomi-och upphandlingsavdelningen
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 148

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens
ansvarsområde (KS/2018:391)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till internkontrollplan för 2018 avseende
kommunledningsförvaltningens och samhällbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för internkontroll säger att respektive nämnd har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet
och i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Syftet med den interna kontrollen är verksamhetsutveckling och säkra verksamhetens
processer för att styra mot kvalitet och effektivitet. Internkontroll är åtgärder som
syftar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamhet
och minska risken för fel.
Internkontrollplanen är oförändrad gentemot föregående år.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
• Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsens ansvarsområde
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 149

Upplösning av stiftelser (KS/2018:379)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån nedanstående redovisning, i egenskap av
respektive stiftelses styrelse att:
•
•
•
•

Stiftelsen Katrineholms samfond för personer boende på kommunens
serviceanläggningar upplöses per den 30 juni 2018 och kvarvarande tillgångar
delas ut enligt tidigare praxis under 2019.
Stiftelsen Syskonen Olssons bosättningsfond upplöses per den 30 juni 2018 och
kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2019-2022.
Stiftelsen Katrineholms Tekniska skolas stipendiefonds kvarvarande tillgångar
delas ut enligt tidigare praxis under 2019-2022.
Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefonds kvarvarande tillgångar delas ut
enligt tidigare praxis under 2019-2034.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar för närvarande 24 stiftelser. Av dessa har beslut
tagits om upplösning för åtta stiftelser. Varje stiftelse är en egen juridisk person.
Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande organet, vilket
innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen också är styrelseledamot i varje enskild
stiftelse.
Många av de stiftelser som kommunen förvaltar är mycket gamla och har
begränsande tillgångar. Detta gör att förvaltningskostnaderna i form av revision
överstiger de ränteintäkter som den enskilda stiftelsen har. Eftersom det endast är det
fria kapitalet som enligt lagen är utdelningsbart, innebär detta att flera stiftelser
riskerar att det egna kapitalet, efter några år, äts upp av de löpande kostnaderna.
Stiftelselagen ger möjlighet att upplösa stiftelser som har mycket små tillgångar.
Följande kriterier måste samtidigt vara uppfyllda:
1. Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan
2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
3. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
4. Stiftelsen saknar skulder
Åtgärden kräver inte Kammarkollegiets tillstånd, dock en anmälan till
tillsynsmyndigheten.
Vid genomgång av ekonomi- och upphandlingsavdelningen har det framkommit att
kommunen har fyra stiftelser som bedöms uppfylla de ovan nämnda kraven.

Ordförandens sign
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Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-04
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 150

Återrapportering - Utredning av för- och nackdelar med
en samlad gymnasieskola (KS/2018:303)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om att utreda för- och nackdelar
med en samlad gymnasieskola till budgetberedningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat en återrapportering om att
utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola, utifrån uppdrag i
Övergripande plan med budget 2018-2021.
Av rapporten framgår att bedömningen är att en samlad gymnasieskola är gynnsam
för kommunen. För att samla gymnasieskolan krävs en viss utbyggnad av
Duveholmsskolan.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-13
Bildningsnämndens protokoll, 2018-06-12, § 20 (utredningen bilagd)

Kommunstyrelsens beslut
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Helene
Björkqvist.
_________________
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 151

Återrapportering - Ökad trygghet och säkerhet
(KS/2018:364)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen ökad säkerhet och trygghet att inom
ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad till budgetberedningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inom ramen för sina
verksamhetsområden verka för ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta
hela kommunen och vara inriktad mot att öka säkerhet och trygghet för såväl
medarbetare och de som tar del avkommunens verksamhet som för invånare i
allmänhet.
Arbetet med att öka tryggheten och säkerheten i hela kommunen pågår i samtliga
förvaltningar och bolag. Arbetet är både kort- och långsiktigt och det bedrivs både
operativt och strategiskt. I återrapporteringen kommer några av de viktigaste och mer
övergripande insatserna beskrivas. Vissa åtgärder är förvaltningsspecifika och några
är en samverkan mellan flera förvaltningar och även bolag.
Det är ett mycket stort antal aktiviteter och projekt som pågår och flera har redan
genomförts med gott resultat. Vi kan bl.a. se att skadegörelsen och kostnader för
skadegörelsen minskat avsevärt under året. Det är dock för tidigt att se om upplevda
tryggheten totalt påverkas positivt av de aktiviteter som nu genomförts även om vi
redan nu ser god effekt av arbetet vi genomfört. Kommunledningsförvaltningen
kommer med övriga förvaltningar och bolag arbeta vidare i en starkare och tätare
samverkan för att öka tryggheten och säkerheten för anställda och invånare i
kommunen.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S)
samt säkerhetschefen Peter Henriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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2018-09-26
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§ 152

Återrapportering - Fortsatt arbete med att utveckla
verksamheterna med digitalisering och E-tjänster
(KS/2018:395)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om nämndernas fortsatta arbetet
med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster till
budgetberedningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
I Övergripande plan med budget 2018 – 2020 gavs ett särskilt uppdrag till samtliga
nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom
digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 20192021.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av uppdraget sammanstället
underlag i en rapport.
Den sammantagna bedömningen är att det variera en del mellan förvaltningarna hur
man prioriterar sitt arbete med digitalisering. I vissa förvaltningar har man dedikerad
personal som avsätter tid för digitalisering medan man inom andra har en mer otydlig
rutin för arbetet.
Det finns en förvaltning som har högprioriterat sitt arbete och det är
bildningsförvaltningen som arbetar väldigt strukturerat och som räknat till antalet
genomförda digitaliseringsaktiviteter ligger långt fram.
Vad som saknas generellt för alla är en uppföljning på digitaliseringsaktiviteternas
eventuella vinster och/eller besparingar både ekonomiskt och resursmässigt. Här
måste vi bli mycket bättre på att följa upp och redovisa effekterna av
digitaliseringsarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har initierat ett arbete med att ta fram en
kommungemensam digitaliseringsstrategi och en visuell handlingsplan för
digitaliseringen. Denna strategi grundar sig på SKL’s digitaliseringsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten 2018 att utifrån ovan nämnda
strategi och handlingsplan samordna och lägga grunden för det kommungemensamma
digitaliseringsarbetet så att kommunen är väl förberedda på att under 2019 öka takten
i digitaliseringsarbete och samtidigt få en bättre uppföljning och transparens i arbete.
Detta möjliggör en kommungemensam syn och förhållningssätt kring digitalisering
och de framgångar det kommer att ge kommunen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Ewa
Callhammar (L), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S) samt IT- och
kommunikationschefen Andreas Peterzén.
_________________
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 153

Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera
arbetsformer som säkerställer ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare (KS/2018:382)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen av uppdraget ”…att gemensamt
utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare” till
budgetberedningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gav i övergripande plan med budget
2018-2020 ett gemensamt utvecklingsuppdrag till Socialnämnden, Viadidaktnämnden
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att utveckla och effektivisera
arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens
arbete med försörjningsstödstagare. Enligt uppdraget ska en återrapportering göras till
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan
med budget 2019-2021.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Rapport - Arbetsmarknadsperspektiv i Katrineholm
Bilaga – Kostnadsberäkningar
Socialnämndens protokoll, 2018-08-15, § 136
Viadidaktnämnden protokoll, 2018-08-28, § 31

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD)
samt utredaren Jennie Lind, förvaltningschefen Ola Nordqvist och förvaltningschefen
Anna-Lena Ramstedt.
_________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 154

Återrapportering - Ytterligare förskoleplatser utifrån den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan
(KS/2018:399)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om ytterligare förskoleplatser
utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan till budgetberedningen för
2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i Övergripande plan och budget 2018-2020, fastställd
2017-11-20, samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att, i samråd med
bildningsförvaltningen, lokaliser var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. Kommunsstyrelsen informerades om
arbetets gång 2018-05-30.
Utredningen visar på olika platser i Katrineholms tätort som är lämpliga för
förskoleutbyggnad. Förskoletomterna prioriteras dels efter hur snabbt och enkelt de
kan byggas ut, dels efter ekonomiska och geografiska aspekter, för att kunna erbjuda
förskoleplatser i närheten av hemmet. Även utbyggnad av skolor belyses i
utredningen.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-20
Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad, daterad
2018-08-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran
Dahlström (S) samt avdelningschefen Erik Bjelmroth.
_________________
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 155

Markanvisningsavtal med CT Development avseende
handel, drivmedel, restaurang och
lastbilsuppställningsplats inom del av fastigheten
Lövåsen 3:1 (KS/2018:384)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
En ny detaljplan för Lövåsen-Heden (området kring Uppsala gård) påbörjades 201804-10. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Lövåsens
handelsområde norrut och möjliggöra etablering för handel, drivmedel, restaurangoch hotellverksamhet liksom uppställning av lastbilar.
CT Development har för avsikt att bygga en kombinerad drivmedelsstation med
möjlighet till uppställning av lastbilar samt någon form av restaurangbyggnad inom
det anvisade området. Den del av fastigheten som är aktuell genom
markanvisningsavtalet uppgår till ca 20 000 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med CT Development upprättat ett
markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om
exploateringen och markförvärv under en tid av två år från och med
kommunstyrelsens godkännande av avtalet. Avtalet reglerar också hur arbetet med
utformning av platsen ska gå till samt grundläggande frågor rörande
exploateringsavtal och marköverlåtelse.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
Markanvisningsavtal, 2018-08-23

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer
Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Gunnar Ljungqvist (S), Ewa Callhammar (L)
samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
CT Develoment AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 156

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av ekonomi- och personalchef under perioden 10 september - 25
september:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och
personalchefen Susanne Sandlund att under perioden 10 september – 25 september
förordna följande personer som ekonomi- och personalchef.
Ekonomi – Ewa Flood
Personal – Maria Strid Persson (KS del § 102.)
Dnr KS/2018:1-029
Avskrivning av fordran
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Vård- och omsorgsavgift 9 334.55 2018-08-31, § 101
Ej återlämnade media
2 400:2018-08-31, § 101
Ej återlämnad nyckel
200:2018-08-31, § 101
Barnomsorgavgift
52 266:2018-08-31, § 101
Musikskoleavgift
1 800:2018-08-31, § 101
Skrotning av bil
4 500:2018-08-31, § 101
Tillsynavgift
18 920:2018-08-31, § 101
Årsavgift livsmedelstillsyn 4 350:2018-08-31, § 101
Självrisk Ipad
1 000:2018-08-31, § 101
Dnr KS/2018:2-040
Yttrande över hemvärnsansökan:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
100.)
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
103.)
Dnr KS/2018:3-0163
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 157

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:28

Lag fr.o.m. 1 juli om Plan för återgång i arbete

18:29

Inför löneöversyn 2019 med Kommunal

18:31

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

18:32

Information om överenskommelser avseende vissa frågor om
sommartid/vintertid

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 158

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

Arrangör

Kommunal ekonomi för förtroendevalda
26 november 2018, Stockholm
3 december 2018, Göteborg

PWC

Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
13 november 2018, Stockholm
27 november 2018, Göteborg

PWC

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 159

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från extra
styrelsemöte 2018-08-13.
Handl nr 2018:1897
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från extra
styrelsemöte 2018-08-13.
Handl nr 2018:1898
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-08-28, § 33
– skolchef bildningsförvaltningen.
Handl nr 2018:1931
Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde
2018-08-30, § 74 – Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2018.
Handl nr 2018:1995
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll från sammanträde
med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland.
Handl nr 2018:1956
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2018-09-12.
Handl nr 2018:2010, 2018:2011 och 2018:2012
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2018-09-12.
Handl nr 2018:2014
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2018:2034
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens
sammanträde 2018-09-03, § 104 – Avslutande av uppdrag om samverkan inom
räddningstjänsten samt beslutsunderlaget.
Handl nr 2018:2039, 2018:2040

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen 13/18 –
Kompetenssatsningar för förtroendevalda och tjänstemän.
Handl nr 2018:2025

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Övrigt
Framflyttad redovisning av uppdrag:
I övergripande plan med budget 2018-2020 har särskilda uppdrag getts där
återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i september 2018 inför
beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.
Nedanstående uppdrag kommer att redovisas vid ett senare tillfälle:
•

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med
kommunledningsförvaltningen och KFAB ta fram en plan för byggnation av
ytterligare en gruppbostad enligt LSS
• Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en strategisk plan för
friluftsliv.
• Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader för och möjlig
lokalisering av en begravningsplats för husdjur.
Dnr KS/2018:381-010
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation KS. lnriktning för inköp i Katrineholms kommun. KS/2018:234 - 050

Jag yrkade

att lnriktningsdokumntet för inköp i Katrineholms kommun skulle kompletteras
med följande punkt.
Vid upphondling skall leverontören iaktto och

följo villkor som uppfyller eller motsvarar de
göller
villkor som
i centrala kollektivavtol mellon porterno på arbetsmorknoden i respektive
bransch genom att ho kollektivavtal eller kollektivovtolslika villkor.
Då jag

inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
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