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KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15- 11.50
Göran Dahlström (S) ordförande, Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C) 2:e vice
ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Abdulahi
Hassan (S), Jesper Ek (L), Marie-Louise Karlsson (S), Lars Härnström (M) 1:e vice
ordförande, Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)
Camilla Hermansson (SD),
Tony Karlsson (S), Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John
Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin
Frisk (S), Helena Gärtner (M)
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, t.f
säkerhetschef Tobias Plantin, förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll,
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, avdelningschef Linda Qvarnström,
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, utvecklingsstrateg Anders Jansson
Inger Fredriksson (C)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-04-29
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§ 63

Kommunstyrelsens verksamhet
Presentation
T.f säkerhetschefen Tobias Plantin presenterar sig för kommunstyrelsen.
Ekonomi i balans, kommunstyrelsens verksamhetsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om att följande åtgärder
kommer att vidtas för att uppnå ekonomi i balans
− Samordning av tjänster inom kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
− Översyn konsulter
− Personaleffektiviseringar
Näringslivshändelser
Näringslivschefen Stefan Toll informerar om den senaste tidens näringslivshändelser.
Priset GuldTriangel
Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällsbyggnadsförvaltningen) informerar om
att Katrineholms kommun har mottagit NTF:s (Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande) GuldTriangel. Motiveringen till priset är kommunens
nytänkande i skapandet av en hållbar stadskärna som möter framtidens utmaningar
inom trafiksäkerhetsområdet med hjälp av sänkta hastigheter och ombyggnationer
som uttalat prioriterar oskyddade trafikanter.
NKI-undersökningen
Näringslivschefen Stefan Toll och förvaltningschefen Stefan Jansson
(samhällsbyggnadsförvaltningen) informerar om den senaste NKI-undersökningen
vars syfte är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala
myndighetsutövningen. Katrineholms kommun ligger något över medel för
kommuner av jämförbar storlek.
Ekonomisk utfallsprognos
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den senaste
utfallsprognosen för kommunen för 2019 baserad på mars månads utfall. Följande
prognostiserade avvikelser mot budget redovisas:
Kommunstyrelsen + 2,6 mkr
Service- och tekniknämnden +1,7 mkr
Socialnämnden -29,8 mkr
Kulturnämnden + 0,6 mkr
Bildningsnämnden +14,1 mkr
Vård-och omsorgsnämnden +5,0 mkr
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Viadidaktnämnden
Summa nämnderna -4,8 mkr
Det totala prognostiserade resultatet för kommunen uppgår till +19,8 mkr.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L),
Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Lars Härnström (M) samt t.f
säkerhetschefen Tobias Plantin, kommundirektören Sari Eriksson, näringslivschefen
Stefan Toll, förvaltningschefen Stefan Jansson och ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger informationerna till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

Kommunstyrelsens ansvarsområde - God ekonomisk
hushållning
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om god ekonomisk
hushållning och balanskrav med bakgrund och tillämpning. Detta bland annat utifrån
kommunstyrelsens ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande
ekonomiska förutsättningar. Vidare utifrån att kommunstyrelsen ska ha hand om
kommunens medelsförvaltning.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund och
kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 65

Ekonomi i balans, socialnämnden
T.f förvaltningschefen Lorraine Fröberg (socialförvaltningen) informerar via inspelad
media om de åtgärder som vidtas för att uppnå ekonomi i balans. Avdelningschefen
Linda Qvarnström fördjupar informationen och besvarar frågor. Bland de åtgärder
som vidtas omnämns minskning av antalet konsulter och översyn av placeringar.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Tony
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C),
Lars Härnström (M), Gunilla Magnusson (S), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Marie-Louise Karlsson (S) samt avdelningschefen Linda Qvarnström och
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

Återrapportering - hemtjänsten
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt (vård- och omsorgsförvaltningen)
återkopplar om vidtagna åtgärder inom hemtjänsten utifrån tidigare redovisning.
Bland annat omnämns ökad delaktighet via arbetsplatsträff, anpassning bemanning
utifrån behov, bemanningsstöd till enhetschefer, översyn av grundschema,
månadsbokslut och veckouppföljning med verksamhetschefer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), John Ogenholt
(KD), Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Lars
Härnström (M), Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt
och utvecklingsstrategen Anders Jansson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
(KS/2019:146)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förenklad text i skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åliggande inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen från service- och tekniknämnden. Detta
föranleder en revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Revideringen innefattar ett tillägg i § 3 samt § 20 enligt följande:
§3
Kommunens konsumentvägledning
§ 20
Kommunens konsumentvägledning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens konsumentvägledning. Genom
konsumentvägledningen får invånare information och rådgivning om rättigheter och
skyldigheter som konsument.
En konsekvens av tillägget blir att numreringen av paragraferna korrigeras.
Revideringarna redovisas i det bifogade förslaget. Den röda texten är förslag till ny
text och den överstrukna texten föreslås tas bort.
Service- och tekniknämndens förslag på reviderat reglemente avseende bland annat
att konsumentrådgivning och konsumentpolitik togs bort, godkändes av
kommunfullmäktige den 2019-04-15.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms
kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD), på återremiss för förenkling
av texten i skrivelsen. Förvaltningens förslag ses som återtaget av ordföranden.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

Förnyande av giltighetstid respektive borttagande av
styrdokument (KS/2019:133)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av bedömningen
av styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en
översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av
respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.
För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har
bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. En redaktionell förändring har
genomförts efter det att ärendet varit på remiss hos berörda nämnder, ordet
förtroendeman har ersatts med ordet förtroendevald.
För styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser har
bedömningen i samråd med IT- och kommunikationsavdelningen gjorts att
styrdokumentet bör utgå då det inte längre fyller någon funktion.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Förslag till revidering av Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser 2018-03-19,§ 33

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl
(V), Göran Dahlström (S) samt t.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström
Koski och kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar på återremiss för förtydligande av bedömningen av
styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser.
Förvaltningens förslag till beslut ses som återtaget av ordförande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandet om
återremiss och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 69

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland
(KS/2019:124)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet
Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 19 mars 2019 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2018 och överlämna den till respektive
fullmäktige i medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2018 på
sammanlagt 356 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med
1,1 Mkr jämfört med föregående år. För Katrineholms del uppgick anslaget till
3 322 000 kronor 2018 (jämfört med 3 223 000 kronor 2017).
Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer
i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 inte är uppfyllt. Revisorerna
tillstyrker att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i den samma ansvarsfrihet.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
• Missiv till årsredovisning och bokslut för 2018 – Vårdförbundet Sörmland
• Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2019-03-25, § 14
• Årsredovisning 2018 – Vårdförbundet Sörmland
• Revisionsberättelse 2018 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"
(KS/2018:302)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till
bygg- och miljönämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) yrkande reserverar sig Inger
Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas
som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har lämnat in
en motion om att införa ”Rättviksmodellen”. I motionen lämnas följande yrkande:
”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms
kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.”
Yttrande bygg- och miljönämnden
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden, vilken anser att motionen bör
ses som besvarad och överlämnar också samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning och
frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.
Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om en ny
avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ årlig
avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör föreslås det
införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär att alla
tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontroll är tvungna att använda
efterhandsdebitering.
Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Avsikter
finns för ett införande av SKL:s avgiftsmodell från och med år 2020 under
förutsättning av erforderliga politiska beslut.
Ärendets handlingar
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut, 2019-0409
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08
Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson
(C), 2018-06-18
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05, § 183
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Joha
Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 71

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022
(KS/2019:131)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022
enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun påbörjas den årliga planeringsprocessen på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen.
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 2020-2022. I planeringsdirektivet anges också vilka driftsoch investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av underlag för
övergripande plan med budget.
Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 har
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.
För beredning av övergripande plan med budget 2020-2022 ges nämnderna och
bolagen i uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar
i planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2019. Övergripande plan med budget
2020-2022 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober och
beslutas därefter av kommunfullmäktige den 18 november 2019. Nämndernas planer
med budget ska sedan fastställas i december 2019.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-15
Förslag till planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2022
Centerpartiets förslag – Planeringsförutsättningar 2020-2022
Vänsterpartiets förslag - Planeringsdirektiv 2020
Liberalernas förslag – Planeringsdirektiv 2020, med plan 2021-2022
Kristdemokraternas förslag – Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V),
Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag Planeringsförutsättningar
2020-2022.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag Planeringsdirektiv 2020
Jesper EK (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag Planeringsdirektiv 2020
med plan för 2021-2022.
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag Planeringsdirektiv
2020 med plan för 2021-2022.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
ordförande och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och vart och ett av de
framförda yrkandena. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförandens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 72

Yttrande remiss SOU 2018:74 Lite mer Lika (KS/2019:60)
Kommunstyrelsens beslut
Katrineholms kommun ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna i
kostnadsutjämningssystemet för kommuner. Uppdatering av beräkningsgrunder med
tillägg av socioekonomiska variabler ger en tydligare bild av kostnadsskillnader
mellan kommuner som en följd av skillnader i bland annat demografi, geografi och
socioekonomi.
Sammanfattning av ärendet
Kostnadsutjämningsutredningen lämnade den 1 oktober 2018 sitt slutbetänkande,
”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” (SOU
2018:74), till regeringen. Slutbetänkandet är nu ute på remiss hos kommuner och
landsting och Katrineholms kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget.
Enligt slutbetänkandet fyller kostnadsutjämningen sitt syfte, men ett tydligare fokus
behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. En helt ny kompensation för
kommunal vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare (SFI) föreslås, då de
stora skillnaderna i flyktingmottagande ställer olika krav på verksamheternas
omfattning. Vidare föreslås att ersättningar till bland annat glesbygd och delar av
landet med befolkningsförändringar höjs.
Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar med 2 miljarder
kronor. Inom systemet sker större omfördelningar som innebär att
kostnadsutjämningen förstärker nuvarande system med omfördelning från kommuner
med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till
kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Samtidigt
får kommuner som tagit emot relativt flest flyktingar och nyanlända ett högre utfall
med utredningens förslag.
För Katrineholms kommun skulle förslaget innebära en förstärkning med 550 kronor
per invånare.
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-09
SOU 2018:74 Lite mer Lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting, 2019-02-08. Länk till SOU 2018:74
_________________
•
•

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 73

Yttrande gällande granskning av hyresbidrag till
föreningar (KS/2019:36)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av hyresbidrag till
föreningar till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius
(KD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande
revisionsfråga:
− Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård
- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande
hantering av hyresbidrag till föreningar?
PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen
grundar sig på iakttagelser som revisorerna gjort.
I revisionsrapporten hanteras andra bidragstyper än de som revisionsfrågan gäller
d.v.s. hyresbidrag till föreningar. Rekommendationerna besvaras utifrån
revisionsfrågan gällande hyresbidrag.
Ärendet har remitetterats till service-och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen. Svaren på
rekommendationerna kan sammanfattas till följande:
Nämnderna planerar att införa kontroller på bidragsgivning i sina internkontrollplaner
avseende dokumentation, kontroll av ansökningarnas uppgifter, att utbetalning sker
till rätt förening samt att återrapportering sker till respektive nämnd.
Kulturnämnden uppger i sitt yttrande att när det gäller det bidrag till hyror som
betalats ut till föreningar så har det tidigare legat under Särskilt kultur stöd och
särredovisats som hyresbidrag. I och med att kulturnämnden beslutat om ett nytt
regelverk för föreningsbidrag 2018-12-11 §41 så kommer Särskilt kultur stöd att tas
bort och de hyresbidrag som kulturnämnden administrerar att ligga under
projektbidrag. Syftet med detta är att få en bättre kontroll av hyresbidragen då dessa
ska sökas från år till år samtidigt som kulturnämnden vill betona att alla hyresbidrag
är att ses som ett projekt som har en bortre tidshorisont.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen har endast hanterat ett fåtal hyresbidrag. Det har skett i enstaka
speciella fall. Från och med 2019 hanterar kommunstyrelsen inga hyresbidrag till
föreningar. Dessutom har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att
revidera rutinerna för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende
föreningsstöd och evenemangsbidrag i samband med Övergripande plan med budget
2019-2021.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Revisionsrapport Granskning av hyresbidrag till föreningar, 2019-01-23
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-02-26, § 32
Socialnämndens protokoll 2019-02-20, § 27
Service- och tekniknämndens protokoll 2019-02-28, § 16
Kulturnämndens protokoll 2019-02-26, § 8

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L),
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C)
och Joha Frondelius (KD), att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.
Lars Härnström (M) yrkar avslag på deras yrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
Tony Rosendahls (V) yrkande och finner att styrelsen avslår detta. Därefter ställer
han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag och finner att styrelsen
godkänner detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 74

Återrapportering- särskilt uppdrag interndebitering
(KS/2019:157)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer redovisade regler för interndebitering.
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras fortsätta utreda identifierade områden.
3. Utredningen med föreslagna åtgärder, som även ska inkludera ytterligare steg för
att minimera interndebitering, ska redovisas inför budgetarbetet 2021.
Sammanfattning av ärendet
Detta är en återrapportering från kommunledningsförvaltningen angående det
särskilda uppdrag kommunstyrelsen blev tilldelad gällande interndebitering. I
Övergripande plan med budget 2019-2021 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att
föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller kan
minskas i syfte att effektivisera administrationen. I uppdraget ingick att:
• redogöra för befintliga köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller mellan
nämnder/förvaltningar
• beskriva för- och nackdelar med dessa
• ge förslag på en mer effektiv hantering
Ärendets handlingar
•

Förslag övergripande regler för interndebitering, bilaga ett

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria
Barrsäter (C), Thomas Selig (V), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S) och
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund och kommundirektören Sari
Eriksson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 75

Bidrag till Valla IF:s 100-årsjubileum (KS/2019:114)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Valla IF ett bidrag på 100 000 kronor till
genomförande av 100-årsjubileum.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Valla IF inkomma med en skriftlig redovisning
till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.
Sammanfattning av ärendet
Valla IF har den 18 mars inkommit med en ansökan om bidrag till föreningens 100årsjubileum den 24 augusti 2019. Firandet kommer att ske genom en familjedag på
idrottsplatsen och en jubileumsmiddag med livemusik på kvällen.
I Katrineholms kommunplan 2019-2022 – Attraktion och livskvalitet står det att
kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras och att kommunen ska stötta
föreningslivet då föreningslivet är ett viktigt samhällskitt.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Ansökan om bidrag Valla IF, daterad 2019-03-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran
Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V).
_________________
Beslutet skickas till:
Valla IF
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 76

Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2019
(KS/2019:127)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)
Katrineholm för att arrangera Katrineholm Pride 2019. Finansiering sker via
kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.
Sammanfattning av ärendet
RFSL Katrineholm har den 29 mars inkommit med en bidragsansökan för att
arrangera Katrineholm Pride 2019, 20-25 maj. Under veckans vardagar kommer
diverse aktiviteter kopplade till Pride att arrangeras och veckan kommer avslutas med
en Prideparad den 25 maj.
I Katrineholms kommunplan 2019-2022- Attraktion och Liskvalitet står det att goda
förutsättningar ska skapas för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och kvalité.
Föreningslivet är ett viktigt samhällkitt, där kultur och fritidsaktiviteter stärker
människor och samhället och ger verktyg att utveckla och förändra.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
• Ansökan om kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2019, 2019-03-29
_________________
Beslutet skickas till:
RFLS Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 77

Anmälan av delegationsbeslut
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen, då upprepade krav visat sig
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Barnomsorgsavgift
6 815:Vård-omsorgsavgift
23 075:Hyra av lokal
1 579:Skrotning av bil
8 100:Byte av trasig datorskärm 5 589:Tillsynsavgift avlopp
3 045:Registrering av livsmedel 1 740:Livsmedelstillsynsavgift
4 350:Sponsring av marschaller
400:Dnr KS/2019:2

Beslutsdatum och paragraf
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41
2019-04-12 § 41

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef.
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla
befattningen som kommundirektör och krisledningschef från och med den 9 april kl.
17 till och med den14 april 2019.
(KS del § 39)
Dnr KS/2019:5-029
Fördelning av bygdepeng 2019
Näringslivschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng
enligt följande:
Valla – Sköldinge sockenråd
Lerbo sockenråd
Björkviks bygdekommitté
Julita Sockenråd
(KS del § 44)
Dnr KS/2019:91-141

33 500 kronor
10 900 kronor
34 400 kronor
21 200 kronor

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till ansökan om bidrag till arkivvård- Mariakyrkan
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan om bidrag till Mariakyrkan på 100 000 kronor. (KS del § 38)
Dnr KS/2019:122 - 045

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Ansökan om bidrag till Romernas nationaldag 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
ansökan om ett bidrag på 7000 kronor till föreningen Romano Merako. (KS del §
123)
Dnr KS/2019:122 - 045
Bidrag till Katrineholms innebandycup 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandyförening för att anordna
Katrineholms innebandycup 5-7 april 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 42)
Dnr KS/2019:137-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
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§ 78

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:14

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7
Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21)

19:15

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

19:16

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m
– HÖK T – med AkademikerAlliansen

19:17

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning

19:18

Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019

19:19

Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

24

2019-04-24

§ 79

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet 2019-03-29,
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl.nr 2019:942
Kommunalförbundet har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet
2019-03-15, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Handl.nr 2019:949
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

K

o

r* rr,tuN 6f,y

R

gl-öE Lt

Zon-o4,*24 3 7o

G

?.itc.ga A

H

-tl;
Centerpartlet

DNR KS/2018:3O2-L49

Reservation angående Svar på motion om lnför "Rättviksmodellen"

Motionen handlar om att Katrineholm ska använda principerna som liggertillgrund för
"Rättviksmodellen" i sin tillsyn och myndighetsutövning mot företag och anställda. Av yttrandet till
motionen framgår att arbetet i kommunen går i den riktningen. Vi anser dock att det återstår en del
till att göra. Den redovisning som gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde om hur företag och
enskilda upplevt myndighetsutövningen bekräftar detta.
Därför yrkade vi att motionen skulle bifallas.
Då vårt yrkande om

att bifalla motionen avslogs, reserverarvioss mot beslutet.

Katri nehol m 24 april 2Ot9

riksson, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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Reservation Planeringsdirektiv 2020 med plan för
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KS/2019:131

Vänsterpartiets planeringsdirektiv utgår från målet om en jämlik och jämställd kommun med
en stark välfärd och en bra service till kommunens medborgare.
Viktiga fokusområden är barn och ungdomar, vården och omsorgen, boende, personalen,
integration och miljö. Dessa fokusområden lyfts genom de särskilda uppdrag som vi lägger
på de olika nämnderna, förvaltningarna och bolagen.
Jag yrkade bifall

till Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv.

Då jag inte fick gehör

för mitt yrkande reselverar jag mig mot bestutet.

Tony Rosendahl (V)
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DNR KS/2019:36-049

Reservation angående Yttrande gällande granskning av hyresbidrag tillföreningar
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska hur hyresbidrag till
föreningar hanteras. Av rapporten framgår att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och

tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig
kontroll. Kritiken är allvarlig.
Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ansåg därför att ärendet var av
sådan vikt att det borde komma upp som ett ärende på kommunfullmäktige. Revisorerna arbetar på
kommunfullmäktiges uppdrag och viyrkade på detta.
Då vårt yrkande avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet.

Katri nehol m 24 april 2Ot9
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Fred riksson, Centerpa

rtiet

JohaFrondelius,Kristdemokraterna

Jesper Ek, Liberalerna

TonyRosendahl,Vänsterpartiet

