Protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

1 (26)

Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, kl. 08.15 – 11.20

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson (C)
2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Mica Vemic
(SD), Jesper Ek (L), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M)

Beslutande ersättare

Tony Karlsson (S), Victoria Barrsäter (C)

Ersättare

Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael
Hagberg (S), Camilla Hermansson (SD), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M),
Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
näringslivschef Stefan Toll, förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne
Sandlund, kommunekolog Linda Aldebert, bredbandssamordnare Michael Fransson Hofacker,
utredare Axel Stenbeck, Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB)

Utses att justera

Jesper Ek (L)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-09-03

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§129 - §143

Marie Sandström Koski
Ordförande

Göran Dahlström
Justerande

Jesper Ek
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum

2019-08-28

Datum för anslags
uppsättande

2019-09-04

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

Datum för anslags
nedtagande

§129 - §143

2019-09-27
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§ 129

Kommunstyrelsens verksamhet
Stadsparken
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om kostnaderna för ombyggnationen av
restaurangen i stadsparken. Bland annat på grund av byggnades skick har kostnaden
blivit högre än förväntat. Hyran, som till stor del är omsättningsbaserad, ska täcka
kostnaderna.
Näringslivhändelser
Näringslivschefen Stefan Toll informerar om den senaste tidens näringslivshändelser.
Utfallsprognos
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redogör för den ekonomiska
utfallsprognosen för 2019 baserad på juli månads utfall. Bland annat framgår att
prognosen för nämnderna visar -13,5 miljoner kronor. Socialnämndens underskott
uppgår till -34,8 miljoner kronor. Övriga nämnder visar på ett prognostiserat positivt
resultat. Det totala prognostiserade resultat uppgår till 23,7miljoner kronor.
Sjukfrånvaro
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om sjukfrånvaron i
Katrineholms kommun, som för juli månad uppgick till 5,7 procent. Motsvarande tid
2018 uppgick sjufrånvaron till 6,5 procent.
Befolkningsstatistik
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken
för kvartal 2. Antalet invånare den 1 juli 2019 uppgick till 34 759 personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP),
Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson
(C), Christer Sundqvist (M) samt kommundirektören Sari Eriksson, näringslivschefen
Stefan Toll, förvaltningschefen Stefan Jansson, ekonomi- och personalchefen Susanne
Sandlund och t.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationerna till handlingarna.
_________________
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Justerandes sign
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§ 130

Pågående viktigare händelser/projekt
Fiberutbyggnad
Bredbandssamordnaren Michael Fransson Hofacker informerar om utbyggnaden av
fibernätet inom kommunen. Totalt inom kommunen uppgår anslutningsgraden till 87
procent. På landsbygden pågår ytterligare utbyggnad.
Agenda 2030
Kommunekologen Linda Aldebert informerar om kommunens arbete med Agenda 2030.
En avstämning gentemot kommunens samtliga ledningsgrupper har genomförts om hur
kommunen arbetar mot respektive mål och de nationella utmaningarna.
Mark vid Lövåsen - Logistikcentrum
Näringslivschefen Stefan Toll och förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om
framtida möjlig utbyggnad av marken vid Lövåsen, området kring Logistikcentrum.
Projekt Öljaren
Kommunekologen Linda Aldebert informerar om projektet LIFE IP Rich Waters, Öljaren.
Katrineholms kommun deltar i det EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Målet
är att pröva en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten
av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark. Projektet pågår under
perioden 2017-01-01 till 2023-10-31.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Utredaren Axel Stenbeck informerar om det remitterade förslaget till revidering av de
lokala ordningsförskrifterna. Enligt planeringen kommer ärendet att behandlas vid
kommustyrelsens sammanträde i september 2019.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Michael Hagberg
(S), Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V), samt bredbandssamordnaren Michael
Fransson Hofacker, kommunekologen Linda Aldebert och utredaren Axel Stenbeck.
Kommunstyrelsen lägger informationerna till handlingarna.
_________________
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Justerandes sign
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§ 131

Avfallsplanen
Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB) och kommunekologen Linda Aldebert
redogör för en uppföljning av avfallsplanen. Uppföljningen inriktas på fem
fokusområden som i sin tur innehåller totalt 10 mål med åtgärder.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Lars Härnström
(M), Gunilla Magnusson (S) samt Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB) och
kommunekologen Linda Aldebert.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokoll

Kommunstyrelsen

§ 132

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

5 (26)

KS/2019:82 709

Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till
fattigpensionärer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till
fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”.
Motionen har skickats på remiss till service- och tekniknämnden som behandlade den på
sammanträdet den 20 juni 2019 § 45. Service- och tekniknämnden föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå motionen med motiveringen att det idag finns flertalet
seniorrestauranger där pensionärer äter till ett reducerat pris. Nämnden menar också
att kommunen inte kan göra bedömning av definitionen fattigpensionär utan priset
gäller för alla pensionärer.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och
tekniknämnden.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut 2019-08-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-06-20, § 45
Motion - Subventionerade lunchkuponger för fattigpensionärer

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan

Ordförandens sign

Justerandes sign
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proposition på ordförandens förslag till beslut och Mica Vemic (SD) yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2018:500 629

Svar på motion om mera motion i tidigare år
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion
som utmynnar i följande yrkanden:
”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid.
Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.
Motionen har skickats till bildningsnämnden som behandlade den på sammanträdet den
11 juni 2019 § 33. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen
besvarad bland annat med motiveringen att enligt ett regeringsbeslut ska en utökning
med 100 timmar i idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019 samt att
planerad fysisk aktivitet är satsningar som finns med i Katrineholms kommunplan 20192022.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden.

Ärendets handlingar
• Ordförandens förslag till beslut, 2019-08-13
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
• Protokollsutdrag bildningsnämnden, 2019-06-11 § 33
• Motion – Mera motion i tidiga år
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:251 000

Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för
föreningsstöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för styrdokument Anvisningsdokument för
föreningsstöd förnyas till och med år 2023.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Mica
Vemic (SD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

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 Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess
giltighetstid bör förnyas.
Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och
service-och tekniknämnden. Service-och teknikförvaltningen lämnade synpunkter av
redaktionell karaktär. Inga övriga synpunkter har lämnats.
Kultur-och turismnämnden har ersatts med kulturnämnden. För genusmedvetenhet så har
Flickor och pojkar ersatts med barn och unga. I meningen där det står att ”Verksamheten
ska inte…” har narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS) lagts till. Meningen ”Ett
bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubventioner eller
hyresbefrielser” har strukits då detta inte längre är aktuellt.

Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Nu gällande Anvisningsdokument för föreningsstöd
Förslag på revidering för Anvisningsdokument för föreningsstöd

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter
(C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och
Mica Vemic (SD), att dokumentet ska utvärderas innan det förlängs.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer sedan
ordförande proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger
Fredrikssons (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokoll

Kommunstyrelsen
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KS/2019:242 349

Upphävande av verksamhetsområde för vatten och
avlopp för Genne 1:6
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6
från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).
2. Vidare uppdras kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i
enlighet med ovan fattat beslut.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt
styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut
gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6.
Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men
fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild
avloppsanläggning. I samband med detta har Sörmland Vatten yttrat till
samhällsbyggnadsförvaltningen att med hänsyn till fastighetens belägenhet borde
denna inte inrymmas i verksamhetsområdet.
Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och
dagvatten) samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter:
Enligt 9 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får verksamhetsområdet
inskränkas så att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte
behöver omfattas med hänsyn till skyddet för miljö eller människors hälsa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fastigheten Genne 1:6 som
är belägen långt från övrig bebyggelse har förutsättningar att att ordna vattenförsörjning
och avloppsrening genom enskild anläggning. Tillstånd för inrättande av
avloppsanordning på fastigheten har lämnats 2019-06-12. Avloppsreningen ska enligt
tillståndet uppnå hög skyddsnivå med hänvisning till fastighetens nära läge till ytvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att fastigheten undantas från
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kartan över verksamhetsområdet behöver
uppdateras så att den överensstämmer med beslutet.

Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-19
• Protokoll styrelsemöte Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2019-06-12
_________________
Beslutet skickas till: Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokoll

Kommunstyrelsen
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KS/2019:274 000

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under
2020. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16
november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2020. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 14
oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Kommunstyrelsen

29 januari
26 februari
25 mars
29 april
27 maj
Ordförandens sign

Kommunfullmäktige
20 januari
24 februari
16
mars
20
april
18
maj
15

Ärende

KS årsredovisning 2019
Årsredovisning 2019, KS
internkontrollrapport
KS planeringsdirektiv 2021, KS
nämndernas internkontrollrapport
KS tertialrapport
Justerandes sign

Protokoll

Kommunstyrelsen

17 juni
26 augusti
30 september
14 oktober
28 oktober

25 november
16 december
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juni
24 augusti
21 september

19
oktober
16
november

KS underlag för övergripande plan
med budget 2021-2023
KS egen delårsrapport
Delårsrapport hela kommunen
Övergripande plan med budget
2021-2023

14 december
KS plan med budget 2021

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Årsredovisningen för 2019
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars
Underlag för övergripande plan
med budget 2021-2023
Delårsrapport för 2020

1 mars
31 augusti
30 september

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter
(C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C), yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L),
att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 15.00, med undantag för
budgetsammanträdet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer sedan
ordförande proposition på förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige vilket biträds av styrelsen. Därefter ställer han proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag om starttid för fullmäktigesammanträdena och
Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att styrelsen biträder förvaltningens
förslag. Slutligen ställer han proposition på förvaltningens förslag avseende
kommunstyrelsens sammanträdesdagar och finner att styrelsen beslutar i enlighet med
detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:19 111

Entledigande och val av ledamot, tillika vice ordförande,
i personalutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Christer Sundqvist (M) från uppdraget som
ledamot och vice ordförande i personalutskottet. Helena Gärtner (M) (i nuläget ersättare)
utses till ledamot och vice ordförande. Christoffer Öqvist (M) utses till ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Christer Sundqvist (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i
personalutskottet.
_________________
Beslutet skickas till:
Christer Sundqvist
Helena Gärtner
Christoffer Öqvist
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:63 001

Entledigande och val av ny deltagare, tillika ordförande,
i Näringslivsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Lars Härnström (M) som deltagare, tillika
ordförande, och utse Christer Sundqvist (M) som ny deltagare och ordförande i
näringslivsrådet fram till och med år 2020.
Reservation
Motbeslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig
Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för
perioden 2019-2022. Deltagarna utsågs för perioden 2019 – 2020. Lars Härnström (M)
har nu begärt entledigade från näringslivsrådet. Christer Sundqvist (M), föreslås utses i
hans ställe.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L),
Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L) och Victoria Barrsäter (C),
att oppostionen ska ingå med en deltagarplats i rådet och att det är Inger Fredriksson (C)
som ska utses.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Tony Rosendahl (V) med
fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Lars Härnström
Christer Sundqvist
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokoll
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KS/2019:284 042

Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan
med budget 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer det förslag till nämndens övergripande plan med budget
2020-2022 som avser kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) yrkande reserverar sig Inger
Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen redovisas som
bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett
förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 för
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta
beredningsprocessen.

Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22
Nämndens underlag för övergripande plan med budget – kommunstyrelsen 20202022
Centerpartiets förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget –
2020, 2019-08-28

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L), Mica Vemic (SD) och Victoria Barrsäter (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för respektive tidigare framlagda förslag till
planeringsförutsättningar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C)
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_________________
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Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 140

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
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift
Barnomsorgsavgift
Vård- och omsorgsavgift
Dnr KS/2019:2-040

Summa
15 670:31 507:-

Beslutsdatum och paragraf
2019-06-28, § 66
2019-06-28, § 66

Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha
något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS
del § 61)
Dnr KS/2019:3-163
Förordnande av förvaltningschef sommar 2019
Förvaltningschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna avdelningschef
Johnny Ljung och Eva Frykman att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som chef
för Samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 juli – 26 juli 2019.
Förordnandet gäller då förvaltningschef Stefan Jansson är ledig. (KS del § 63)
Dnr KS/2019:249-029
Tilldelningsbeslut Ljuskällor. Dnr TI 2018-1073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Aura Light AB
kommande avtal gällande ljuskällor i Katrineholms Kommun. (KS Del § 68)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens: omr 27 projekt anläggning specialkompetens
beläggning. Ramavtal TI 2016-1096 B Konsulter & Externa tjänster
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela ÅFInfrastructure AB kommande avtal gällande specialistkompetens beläggning i
Katrineholms Kommun. (KS Del § 69)
Tilldelningsbeslut Köksutensilier. Dnr TI 2019-1079
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Martin &
Servera Restauranghandel AB kommande avtal gällande köksutensilier i Katrineholms
Kommun. (KS Del § 70)
Tilldelningsbeslut Trygghetslarm. Dnr TI 2018-2002
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Everon Sverige
AB kommande avtal gällande trygghetslarm i Katrineholms Kommun. (KS Del § 71)
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Tilldelningsbeslut Skolpsykologtjänster. Dnr TI 2019-1018
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela kommande
avtal gällande skolpsykologtjänster i Katrineholms Kommun enligt följande:
Delområde 1 – Skolpsykologer:
Bonlivia AB
Eder & Lahdo AB
Klara E AB
Leap AB
Moment Psykologi AB
Delområde 2 – Utredande psykolog:
Bonlivia AB
Eder & Lahdo AB
Klara E AB
Leap AB
Leg Psykolog Annika Flenninger AB
Modigo AB
Moment Psykologi AB(KS Del § 72)
Tilldelningsbeslut Buss med chaufför. Dnr TI 2019-1025
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela kommande
avtal buss med chaufför i Katrineholms Kommun enligt följande:
1:a Katrineholms Buss AB
2:a Buss i Flen AB
3:a Bergkvara Buss Aktiebolag (KS Del § 73)
Tilldelningsbeslut Skafferiavtal. Dnr TI 2018-1061
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela kommande
avtal gällande skafferiavtal i Katrineholms Kommun enligt följande:
Matpiraten AB
Katrineholms Stormarknad AB
Roger Börjessons Livs Aktiebolag
Magnus Jeppsson Livs AB (KS Del § 74)
Tilldelningsbeslut Lågflödesmuddring av näringsrika sediment i sjön Öljaren. Dnr TI
2018-2062
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Nuva AB
kommande avtal gällande lågflödesmuddring av näringsrika sediment i sjön Öljaren i
Katrineholms Kommun. (KS Del § 75)
Tilldelningsbeslut Profilprodukter. Dnr TI 2018-2057
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Prendo AB
kommande avtal gällande profilprodukter i Katrineholms Kommun. (KS Del § 76)
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Tilldelningsbeslut förnyad konkurrenssättning möbler till kontor- Socialförvaltningen Dnr
TI 2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Kinnarps AB
kommande avtal gällande förnyad konkurrensutsättning möbler för kontor –
socialförvaltningen i Katrineholms Kommun. (KS Del § 77)
Tilldelningsbeslut Revisionstjänster. Dnr TI 2018-2053
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Öhrlings PWC
kommande avtal gällande revisionstjänster i Katrineholms Kommun. (KS Del § 78)
Tilldelningsbeslut Konstgräsfotbollsplan Dnr TI 2018-1084
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Tranab
Markbyggnad AB kommande avtal gällande konstgräsfotbollsplan i Katrineholms
Kommun. (KS Del § 79)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens Avtalsområde 9 projekt dagvattenutredning
Kerstinboda. Ramavtal TI 2016-1096 A. Tekniska konsulter/Enskilda
konsulter/kompetensförsörjning
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela ÅFInfrastructure AB kommande avtal gällande tekniska konsulter/enskilda
konsulter/kompetensförsörjning i Katrineholms Kommun. (KS Del § 80)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens avtalsområde 4. Projekt Miljötekniska
markutredningar Kerstinboda. Ramavtal TI 2016-1096 B Konsulter & externa tjänster
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Structor
Nyköping AB kommande avtal gällande miljötekniska markutredningar i Katrineholms
Kommun. (KS Del § 81)
Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens: område 09 dagvattenutredningar och
översvämningsrisk. Projekt dagvattenutredningar och översvämningsrisker detaljplan
Duvestrand. TI 2016-1096 B
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Bjerking AB
kommande avtal gällande dagvattenutredningar och översvämningsrisk i Katrineholms
Kommun. (KS Del § 82)
Tilldelningsbeslut Fönsterputs. Dnr TI 2018-1031
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Malma
Fönsterputs AB kommande avtal gällande fönsterputs i Katrineholms Kommun. (KS Del §
83)
Tilldelningsbeslut Korttidvikarier. Dnr TI 2018-2079
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela kommande
avtal gällande korttidsvikarier i Katrineholms Kommun enligt följande:
Område 1 rangordning:
Studentvikarie Sverige AB
Pedagogpoolen i Sverige AB
Lärarjouren i Sverige AB (KS Del § 84)
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Tilldelningsbeslut Tryckeritjänster. Dnr TI 2018-2025
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela DanaGård
LiTHO kommande avtal gällande tryckeritjänster i Katrineholms Kommun. (KS Del § 85)
Tilldelningsbeslut Kontorsmaterial. Dnr TI 2018-2103
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Staples
Sweden AB kommande avtal gällande kontorsmaterial i Katrineholms Kommun. (KS Del §
86)
Tilldelningsbeslut VA-material LS-19-012
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Dahl Sverige
Aktiebolag kommande avtal gällande VA-material. (KS Del § 87)
Tilldelningsbeslut avropsförfrågan Arbetsplatser och elevdatorer, delområde 2 - lätta
bärbara datorer och surfplattor – 128
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Advania
Sverige AB kommande avtal gällande arbetsplatser och elevdatorer, delområde 2 - lätta
bärbara datorer och surfplattor. (KS Del § 88)
Dnr: KS/2019:262-000
Samarbetsavtal - Upphandlingar, Telge
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
Kommun ingår avtal med Telge Inköp AB gällande att genomföra upphandlingar åt
Katrineholms Kommun samt utbilda och ge stöd i upphandlingsfrågor. (KS Del § 89)
Dnr KS/2019:263
Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av urologiskt material,
inkontinensmaterial, nutritionsmaterial samt tredjeparts logistik.
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
kommun ger fullmakt till Per Erik Sjögaard, förvaltningschef på Varuförsörjningen
Landstinget i Uppsala län samt Johan Wadman, tf förvaltningschef på Varuförsörjningen,
region Uppsala, gällande medverkan i Varuförsörjningens upphandling av urologiskt
material VF2018-0006, inkontinensmaterial VF2018-0007, nutritionsmaterial pump med
tillbehör VF2018-0011 samt tredejpartslogistik VF2018-0008. (KS Del § 90)
Dnr KS/2019:264
Serkon - avtal
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela Katrineholms
kommun ingår avtal med Serkon i Vellinge AB gällande leverans av tjänsten
statsbidragsportalen.se.(KS Del § 91)
Dnr KS/2019:265
Förmånsdatorer samt tillbehör
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 35 st förmånsdatorer samt
tillbehör. (KS Del § 92)
Dnr KS/2019:266
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Förmånscyklar med tillbehör
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 19 st förmånscyklar samt
tillbehör. (KS Del § 93)
Dnr KS/2019:267
Avtal med KPA Pensionsservice AB gällande pensionsadministration
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att tilldela KPA
Pensionsservice AB kommande avtal gällande pensionsadministration för Katrineholms
kommun. (KS Del § 94)
Dnr KS/2019:268
Avtal Söderberg & Partners - Analys borgensavgifter
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
kommun ingår avtal med Söderberg & Partners gällande analys av borgenavgifter. (KS
Del § 95)
Dnr KS/2019:269
Anbud KPA Pensionsförsäkringar AB
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutas att Katrineholms
kommun acceptera anbudet från KPA Pensionsförsäkringar AB gällande
kollektivavtalsgrundande förmånsbestämd pensionsförsäkring.(KS del § 96)
KS/2019:270

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Ansökan om bidrag till Stipendium- Musikens Hus Akademin
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till föreningen Musikens Hus Akademin.
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 57)
Dnr KS/2019:228-045
Bidrag till Katrineholm Cup fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholm Cupallians för genomförandet av Katrineholm
Cup Fotboll år 2019 i Katrineholm.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 58)
Dnr KS/2019:232-045
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och
unga som vårdas utanför det egna hemmet
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att överlåta till
socialförvaltningen i Katrineholms kommun att yttra sig för kommunens räkning
gällanden socialstyrelsens remiss om föreskrifter och allmänna råd om
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, dnr 4.1640/2019. (KS del § 60)
Dnr KS/2019:187-734
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Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå 40 000
kronor till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken i samband med
fotbolls-VM 2019. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 62)
Dnr KS/2019:239
Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM 2019 - semifinal
T.f. kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå
50 000 kronor till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken i samband
med fotbolls-VM 2019. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 64)
Dnr KS/2019:239-045
Remiss - Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi
Anneli Hedberg (S) beslutar på kommunstyrelsens vägnar att överlåta till
kulturförvaltningen i Katrineholms kommun att yttra sig för kommunens räkning
gällanden kulturdepartementets remiss Demokratins skattkammare - Förslag till en
nationell biblioteksstrategi, dnr Ku2019/00550/KO. (KS del § 65)
Dnr KS/2019:244-820
Kommunstyrelsens vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 4000 till föreningen Linköpings motorsällskap som ska användas för att
sponsra Anton Isakssons deltagande i junior VM i motorcross.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 67)
Dnr KS/2019:255-045
Bidrag till Katrineholms musikkårs sommarprogram
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 24 000 kronor till Katrineholms musikkår. (KS del § 97)
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Dnr KS/2019:277-045
Bidrag till uppsättningen av pjäsen ”Döden fikar vid poolen”
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 39 000 kronor till Kulturföreningen DuD och kannibalteatern.
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 98)
Dnr KS/2019:279-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________
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§ 141

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär
19:28

Huvudöverenskommelse – HÖK 19- med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård

19:29

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

19:31

Regelverk och ränta för RIPS

19:32

Överenskommelse om Krislägesavtal

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
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§ 142

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-06-11, § 115/19
– Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse.
Handl nr 2019:1560

Övrigt
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande Ny
kärntekniklag- med förtydligande ansvar (SOU 2019:16). Katrineholms kommun avstår
att lämna några synpunkter på remissen.
Dnr KS/2019:163-429
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande remiss- översyn av havsoch vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:190, och HVMFS 2017:20. Ärendet har
bedömts av samhällsbyggnadsförvaltningen vilka gjort bedömningen att inga synpunkter
finns att ge. Katrineholms kommun avstår således från att lämna några synpunkter
Dnr KS/2019:197-435
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande Eskilstunas
översiktsplan 2030. Ärendet skickades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för
bedömning där bedömning gjordes att inga synpunkter fanns att ge. Katrineholms
kommun avstår således att lämna några synpunkter.
Dnr KS/2019:227-212
Katrineholms kommun har fått möjligheten att yttra sig över ortsanalysen och
utvecklingsplan för Kvicksund. Ärendet har skickats till samhälllsbyggnadsförvaltningen
för bedömning där bedömning gjorts att inga synpunkter fanns att ge. Katrineholms
kommun avstår således att lämna några synpunkter.
Dnr KS/2019:229-212
Lars Härnström (M) har från och med den 1 september 2019 avsagt sin plats som
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 -2022. Detta innebär att vid avsägelse som
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. Den ersättande
ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som avgående
ledamoten tillhör. I detta fall blir det Tony Karlsson (S) då han är den första ersättaren i
valsedelsgruppen som benämndes S, M.
Fyllandsval för ny ersättare genomförs inte så länge det finns ersättare att tillgå i
enlighet med lagen om proportionellt valsätt.
Dnr KS/2018/476-111
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för
fastigheterna Granhammar 3:18 och 3:19 samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun.
Handl nr 2019:1481
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
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§ 143

Avtackning
Göran Dahlström (S) avtackar Lars Härnström (M) för hans tid i kommunstyrelsen och
önskar honom lycka till i framtiden. Lars Härnström (M) tackar för den tid som varit.
_________________
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DNR KS/201-9:251-000

Reservation angående Giltighetstid för anvisningsdokument
föreningsstöd

-

Anvisningsdokument för

Mot bakgrund av den diskussion som förts om föreningsbidragen ser vi det från Centerpartiets,
Liberalernas och Vänsterpartiets sida, viktigt att föreningslivet får komma till tals och delta i en
utvärdering av hur nuvarande regler fungerat innan dessa förlängs med fyra år. Vi yrkade därför
avslag på förslaget för att ge möjlighet att höra föreningslivets syn på dagens regler.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss

mot beslutet.

Katrineholm 28 augusti 2019
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DNR KS/2019,274-OOO

Reservation angående Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige2O2O
Enligt förslaget ska kommunfullmäktiges sammanträden inledas klockan 18.00. Vi anser att det finns

klara fördelar att tidigarelägga sammanträdet, så att det också kan avslutas tidigare. Långa
sammanträden sen kvällstid påverkar sömnen, vilket i sin tur påverkar arbetskapaciteten nästa dag
Vi yrkade därför att kommunfullmäktiges sammanträden, utöver budgetfullmäktige, ska starta

klockan 15.00
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss

mot beslutet.

Katrineholm 28 augusti 2019
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Reservation. Entledigande och val av ny deltagare, tillika ordförande, i Näringslivsrådet KS/2019:G3

Från oppositionens sida hade vi ett tilläggsyrkande om att näringslivsrådet skulle utökas med en

representant från oppositionen. Detta med anledning av att vi saknar insyn i och information om
verksamheten i rådet. Vi nominerade också lnger Fredriksson till rådet.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony

Vänsterpartiet
riksson

Centerpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
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DNR KS/20L9:284-042

Reservation angående Nämndens underlag för övergripande plan med budget
kommunstyrelsen 2O2O.

-

Centerpartiets budget för kommunstyrelsen utgår från de planeringsförutsättningar som vi
lade i april i år, med följande förslag till åtaganden för kommunstyrelsen:

Åraonuoru
Centerpartiet genomför en organisationsfcirändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd
genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
sa m h ä

I

lsbyggn adsfö rva ltn

i

n

gen.

Kommunstyrelsens medeltill oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner
Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på
landsbygden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med KFAB göra en
miljöutredning i syfte att se hur långt kommunen kommit i arbetet med en giftfri vardag för
barn och unga.
Bidragen

till enskilda vägar ska uppräknas.

Centerpartiet återkommer i budget med förslag till investeringsbudget för den kommande
perioden.
Då

vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
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