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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, kl. 08:15 – 14:00

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S),

Ersättare

Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S),
Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll, ekonomi- och personalchef Susanne
Sandlund, förvaltningschef Helene Björkqvist, säkerhetschef Tobias Plantin, plansamordnare
Sara Eresund, förvaltningschef Lena Ludvigsson, t.f förvaltningschef Petra Kruse,
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, utvecklingsstrateg Anders Jansson, Jens Björklund
(Arbetsmiljöverket), Caroline Svantesson (Arbetsmiljöverket), kommunstrateg Karin Nordén

Utses att justera

Inger Fredriksson (C)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-12-03

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§187 - §206

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

………………………………………………………
Göran Dahlström (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Inger Fredriksson (C)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§ 187

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ärendet om Tillgänglig
demokrati som framförts av Jesper Ek (L) som ett ledamotsinitiativ. Det tillagda ärendet
hanteras sist av kommunstyrelsens ärenden.
_________________
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§ 188

Kommunstyrelsens verksamhet
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken
för kvartal tre, då antalet invånare i Katrineholm uppgick till 34 740 personer.
Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällbyggnadsförvaltningen) redovisar vad som
skett inom kommunens exploateringar under perioden januari – november 2019. Totalt
har nya 49 avtal (markanvisningar, köpeavtal) ingåtts med aktörer under perioden.
Vidare omnämns även att det finns 230 sökanden i bostadskön.
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2019 baserat på oktober månads resultat. Inga förändringar har
skett sedan föregående månads redovisning vilket innebär ett prognostiserat resultat på
-18 miljoner kronor för nämnderna och prognosen för kommunens resultat visar på 17,5
miljoner kronor.
Vidare redovisar ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund statistik för
sjukfrånvaron som för oktober månad uppgick till 8,4 procent (tillsvidareanställda) att
jämföra med september månad då den uppgick till 6,0 procent.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C),
Göran Dahlström (S), Nicklas Adamsson (MP) samt t.f nämndadministrativa chefen Marie
Sandström Koski, förvaltningschefen Stefan Jansson, ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 189

Omvärdsbevakning
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om
-Kommunen har fram till och med september tagit emot 81 nyanlända (vilka omfattas av
den statliga ersättningsförordningen för flyktingmottagande). För 2019 har inga
nyanlända anvisats till Katrineholm vilket är i enlighet med fördelningsbeslutet för
kommunerna.
- Kommunen har haft 103 extratjänster och idag finns 14 kvar som kommer att fasas ut.
Framåt kommer inriktningen att vara mot nystartsarbeten och OSA-arbeten.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter
(C) samt kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 190

Pågående viktigare/större uppdrag och händelser
Kommunstrategen Karin Nordén informerar om kommunens arbete inom ANDTSområdet. Ett antal aktiviter har genomförts/är pågående, bland annat i form av
 ANDTS-coachmetoden
 ANDTS-ambassadörer
 Antilangningskampanjer
 Prodis – prevention av
dopning i Sverige
 Rökfri arbetstid
 Samverkan tillsyn
En hälsovecka genomfördes under hösten. Syftet och målet med hälsoveckan var att
främja en god psykisk, fysisk och social hälsa och att skapa en förvaltningsövergripande
gemenskap och sammanhållning.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) samt kommunstrategen
Karin Nordén.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 191

Skolresultat samt trygghet och säkerhet
Förvaltningschefen Helene Björkqvist och säkerhetschefen Tobias Plantin återkopplar till
kommunstyrelsen om det i budgeten för 2019 utpekade uppföljningsområdet
skolresultat samt trygghet och säkerhet.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP),
Göran Dahlström (S) samt förvaltningschefen Helene Björkqvist och säkerhetschefen
Tobias Plantin.
_________________
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§ 192

Ekonomi i balans - socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden
Förvaltningschefen Lena Ludvigsson och förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt
återkopplar om ekonomi i balans för socialnämndens verksamhetsområde respektive
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
För socialnämndens verksamhetsområde beräknas för 2019 att de åtgärder som
vidtagits kommer att ge besparingar på -14,3 miljoner kronor.
För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde beräknas helårsprognosen till 3,5 miljoner kronor i förhållande till budgeten.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter
(C), Inger Fredriksson (C) samt förvaltningschefen Lena Ludvigsson, kommundirektören
Sari Eriksson, utvecklingsstrategen Anders Jansson och förvaltningschefen Anna-Lena
Ramstedt.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 193

Arbetsmiljöverket - arbetsmiljöarbetet
Jens Björklund och Caroline Svantesson (Arbetsmiljöverket) informerar om det
systematiskta arbetsmiljöarbetet, förtroendevaldas arbetsmiljöansvar samt fördelning
av arbetsmiljöuppgifter.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Göran Dahlström (S) samt
Jens Björklund och Caroline Svantesson (Arbetsmiljöverket).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign
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KS/2019:287 042

Återremiss - Övergripande plan med budget 20202022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i februari 2020 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:





projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny
skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en
total årshyra om 37 000 tkr.

8. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen
för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2020-2022.
Ordförandens sign
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9. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom
sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
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 A.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Återremissen
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november återremiiterades förslag till
Övergripande plan med budget 2020-2022 (undantaget beslut om skattesats) med
motiveringen att investering av ny ishall (projekt Backavallen i investeringslistan) inte
ansågs vara tillräckligt berett. Ärendet har, i enlighet med återremissen, kompletterats
med ytterligare underlag gällande ny ishall som omfattar finansiering, presentation,
teknikval, utformning och användning.
Beslutspunkt om skattesats är borttagen då beslut fattades vid fullmäktige den 18
november. Beslutspunkt fem har korrigerats för nämnderna att fatta beslut om budget
från december 2019 till februari 2020. I övrigt är beslutsformuleringarna och budgeten
densamma.
Övergripande plan med budget 2020-2022
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlades som separata ärenden vid
fullmäktige i november.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att:
 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB,
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.
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Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5
miljoner kronor till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och
godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven
målsättning äventyras.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande
uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande
plan med budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i
samråd med berörda förvaltningar.
Övergripande plan med budget behandlades vid Cesam:s (central facklig samverkan)
sammanträde den 28 oktober.

Ärendets handlingar








Skrivelse 2019-11-19
Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Bilaga – underlag ny ishall
Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget
2020-2022, 2019-10-30
Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun2020
med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först
Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet,
budgetförslag 2020
Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 2020-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för
Katrineholm, Övergripande plan med budget 2020-2022.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets
budgetförslag för Katrineholms kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden
först.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Möjligheternas Katrineholm
där drömmar kan bli verklighet, budgetförslag 2020.
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms
övergripande plan med budget 2020-2022.
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Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens och förste vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande.
Han finner att styrelsen biträder ordförandens och förste vice ordförandens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:384 043

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och animaliska biprodukter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
animaliska biprodukter

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den
ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att
kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya
kontrollförordningen.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under
hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska
förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas
ytterligare under senare delen av 2020.
I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter
och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra
offentlig kontroll under 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för
miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan
för livsmedelskontroll.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-20
 Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-11-06, § 118
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS/2019:312 212

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns
översiktsplaner
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Översiktsplanen 2030
Katrineholms kommun, del staden och del landsbygd, förlängs att gälla fram till och
med år 2024.
2. Fördjupningar för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring, upphör att
gälla från och med detta beslut.
3. Fördjupning för Stora Djulö säteri förlängs att gälla tills dess en ny fördjupning av
översiktsplanen för Katrineholms stad beslutats.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram projektdirektiv för arbetet med ny
översiktsplan.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar;
Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen
december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett
tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2030 (Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om vilka
översiktsplaner som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är
inaktuella och ska upphöra att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är
endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i
fortsättningen.

Ärendets handlingar




Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner, 2019-11-27
Bilaga 1, Utpekade bebyggelseområden med kommentarer, 2019-11-27
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström
(S), Tony Rosendahl (V) samt kommundirektör Sari Eriksson.
En mindre korrigering av beslutspunkterna föreslås under överläggningen. Dokumentet
Aktualitetsprövning med bilaga kommer att ses över redaktionellt inför
kommunfullmäktiges sammanträde.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:375 003

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter fram till och med 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter går ut den sista
december 2019 och därför ses nu dokumentet över. Den enda förändringar som är gjord
är att den är anpassad till Katrineholms kommuns nya grafiska profil. Inga övriga
revideringar föreslås vid denna översyn.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11
 Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 198

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:353 041

Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2019.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2019.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 2,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1
mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budgeterat. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2019.
Revisorerna bedömer bland annat att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men noterar dock att
resultaträkningens uppställning och drift- och investeringsredovisningen inte
överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22
 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-10-09, § 28
 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019
 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av delårsrapport 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 199

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:366 041

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2019 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande i
medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet för perioden är 3 222 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-05
 Delårsrapport för perioden 2019-01 -01– 2019-08-31, Vårdförbundet Sörmland
 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
 Granskning av delårsrapport 2019, Vårdförbundet Sörmland
 Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 200

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:272 103

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2020 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1.

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor
7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2.

10 000 kronor per parti

3.

Grundstöd

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av uppdrag om översyn av partistödet
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2019.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20107-31
 Styrdokument Regler för det kommunala partistödet
_________________
Beslutet skickas till: Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 201

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:21 319

Svar på motion om förtydligande skyltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om
förtydligande skyltning. Motionen utmynnar i följande:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och
gatunamn.
Motionen har remittetas till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar







Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04
Kulturnämndens beslut, 2019-09-24, § 38
Service- och tekniknämndens beslut, 2019-09-26, § 56
Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen 2019-09-16
Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Tony
Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 202

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:62 000

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i
Katrineholm
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första yrkande genom att uppdra till
kommunstyrelsen att en översyn görs, vilka hinder som kan förekomma för att
förtroendevalda med någon form av funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i
kommunfullmäktiges, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolags
sammanträden.
2. Att avslå motionens resterande fyra yrkanden.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Jesper Eks (L) yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den skriftliga reservationen redovisas som
bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande
Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag
•

•

•

•

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning
Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
funktionsrättsrörelsen
Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans
Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås
för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt
motionärernas intention

Beredning av kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande
Majoriteten ställer sig positiv till att genomföra en översyn men vill inte specificera
översynens utformning i samma utsträckning som motionären. En översyn bör ske
genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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Majoriteten anser att förtroendevalda, i första hand, ska vara fysiskt närvarande vid
sammanträden, i vissa fall behöver det ske med viss anpassning. Behovet av deltagande
vid distans bör framgå av översynen och hanteras därefter.
Genom att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta på samma
villkor som andra förtroendevalda uppfyller majoriteten kommunallagen.

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), 2019-02-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L) bifall till samtliga
beslutssatser i motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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§ 203

Ledamotsinitiativ
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det framförda ledamotsinitiativet ska anses besvarad och
läggas till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).

Ärendebeskrivning
Jesper Ek (L) har som ett ledamotinitiativ initierat ärendet om tillgänglig demokrati som
utmynnar i tre frågor/förslag
1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att lägga samtliga nämndsammanträden på
event.katrineholm.se, med datum, tid och plats.
2. I varje enskild event, länka direkt till relevanta handlingar.
3. På Katrineholm.se startsida, inför och under kommunfullmäktige, lägga en lätthittad
länk till webbsändningen.
Frågor besvaras i en skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S)
och kommunstyrelsen 1:e vice ordförande Christer Sundqvist (L).

Ärendets handling


Svar på ledamotinitiativ om tillgänglig demokrati, 2019-11-27

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Göran Dahlström (S),
Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) samt
kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkanden
Ordföranden, Göran Dahlström (S), och förste vice ordföranden, Christer Sundqvist (M),
yrkar att ledamotsinitiativet ska anses besvarad och läggas till handlingarna. Jesper Ek (L)
yrkar bifall till hans ledamotsinitiativ.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan de båda
yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens
och förste vice ordförandens yrkande.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 204

Anmälan av delegationsbeslut
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig
bakom samhällsbyggandsförvaltningens förslag till yttrande över samråd avseende
nybyggnation av två sambyggda 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund i
Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län, och
överlämna det som kommunens yttrande. (KS del § 124)
KS/2019:220 – 209
Bidrag till Katrineholm Cup – Futsal.
Kommunstyrelsens vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Katrineholm Cup - Futsal till Katrineholms SK FK. (KS del §
118)
KS/2019:2019:360-045
Bidrag till Event maj 2020, Familjesjukdomen 3.0
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till socialförvaltningen (Mercur öppenvård) för genomförandet av eventet
Familjesjukdomen 3.0.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
För att kunna påbörja förberedelserna av eventet, ges Mercur öppenvård tillgång till
bidraget under 2019. (KS del § 119).
KS/2019:362-045
Bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.
Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK
och DFK Värmbol.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2019. (KS del § 120).
KS/2019:363-045
Bidrag till inköp av budomattor
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 35 000 kronor till budomattor till Katrineholms Karateförening Wado-Ryo.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 121)
KS/2019:374 – 045
Bidrag till somalier för integration, kultur och sportverksamheter
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till föreningen somalier för integration, kultur och sport.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 122)
KS/2019:376 – 045
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Bidrag till projektor – Funktionsrätt Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5.000 kronor till projektor till Funktionsrätt Katrineholm.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 123)
KS/2019:382 – 045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 205

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär
19:37 Premie för TGL-KL 2020
19:39 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
19:47 Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok
AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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§ 206

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2019-10-18 med
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2019:2453
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2019-08-29 §79 yttrande över revisionsrapporten Granskning av styrning och ledning av
äldreomsorgen, myndighetsövning.
Handl nr 2019:1988

Övrigt
Mälardalsrådet har översänt en rapport om Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga.
Handl nr 2019:2662
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss: Ds 2019:20 Stärkt skydd för den
enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och
injektionsbehandlingar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att remissen inte är någon kommunal
angelägenhet.
Dnr KS/2019:337 – 739
Remiss – Ökad statlig närvaro i Härnösand
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss: SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro
i Härnösand.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att remissen inte är någon angelägenhet
för Katrineholms kommun.
Dnr KS/2019:380 - 009
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Rese rvatio n fS I ZOtg :Zgl

Jag yrkade

att:

1. Övergripande plan med budget 2O2F2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt

Vänsterpa rtiets upprättade förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:L8 kronor per skattekrona.

3. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms lndustrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om L50 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument

i

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt

investeringsbudgeten 2020 med plan för 2O2I-2O22. Omprioriteringar får beslutas
av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar

2O2O med plan 2O2I-2O22.

Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:
Projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara

inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021--08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,

-4
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Projektera och uppföra en ny idrottshallvid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast

2O21,-O8-O1,,

till en årshyra om 2 735 tkr,

2L8
Projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2O22-O8-OI samt en ny idrottshall och en ny

skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en

total årshyra om 37 000 tkr.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen

2O2O, fastställs ramen

för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500

tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för

hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2O2O-2O22.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt KFAB att verka för att Kommunens bostadsplanering ska

motverka utanförskap och segregation samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom

sitt dotterbolag, Katrineholms lndustrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomföra ndet av

Då jag

nä

ringslivssatsn i nga r i kom m unen.

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

Tony Rosendahl

(V)

Katrineholm
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Övergripande plan med budg et2020-2022 KS/2019:287 - 042

Vi reserverar oss

till förmån för egen budget i punkt

1.

0vergripande plan med budget 2020.

Vi yrkar på avslag avseende en ny skolbyggnad på Järven och lshallen på Backavallen i punkt 7 & 8.
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Reservation angående Svar på motion om förtydligande skyltning

Motionen handlar om att göra det lättare för besökare och bofasta att hitta rätt i Katrineholm. Trots
dagens teknik med GPS, så behövs en skyltning för att avgöra om du är på rätt plats. I och med att
"SMSIivräddning" införts, så har detta blivit än viktigare.
Service- och tekniknämnden avslår motionen av ekonomiska skä1, men medger att skötseln av
skyltar, och därmed allmänhetens möjlighet att hitta rätt, varit eftersatt. Därmed borde motionen
kunna bifallas, vilket vi yrkade på vid kommunstyrelsens sammanträde.
Då vårt yrkande om bifall

till motionen

avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrinehol m 27 novembe r 2O!9

Centerpartiet

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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Liberolerno
Reservation. Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm
KSl2Ot9262
Vi är glada att majoriteten bifaller motionens första attsats att göra en översyn av vilka hinder som
förekommer för att förtroendevalda med funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i
kommunfullmä ktige, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Vi är dock på besvikna på att majoriteten inte är beredda att redan idag förbereda för att
förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans.

Vi yrkade att:

L.

En översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag.

2.

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning.

3.

Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
fu n ktionsrättsrörelse n.

4.

Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans.

5.

Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås för att
möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammanträden på distans enligt motionärernas
intention.
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Då vi inte fick gehör för vårt yrkande på attsatserna 2 till 5 reserverar vi oss mot beslutet gällande
de punkterna.

Tony Rosendahl
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