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KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.20
Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica
Truedsson (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)
Tony Karlsson (S), Nicklas Adamsson (MP)
Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer
Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Mårten Grothérus (L), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius
(KD), Camilla Hermansson (SD)
T.f nämnadministrativa chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll,
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, Carl-Magnus Fransson (KATEC),
förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef Linda Qvarnström, t.f förvaltningschef
Susanne Kullman, verksamhetschef Patrik Sikt, verksamhetschef Caroline Vadeby,
verksamhetschef Josefin Sandqvist, verksamhetschef Per Axelsson
Mica Vemic (SD)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-12-04
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§ 188

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om
− Rekrytering av en tillförordnad förvaltningschef för viadidakt för tiden fram till
dess en ordinarie förvaltningschef rekryterats.
− Digitaliseringen inom kommunen.
Näringslivschefen Stefan Toll informerar bland annat om
− Den senaste tidens näringslivshändelser
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar
bland annat om
− Rekrytering pågår av mark- och exploateringschef.
− Bostadsbyggandet inom fastigheterna Havsörnen, Djulö Backar och Alen.
T.f nämnadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om
befolkningsstatistiken för kvartal tre. Antalet innevånare i Katrineholm uppgår till
34 371 personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S), Lars Härnström (M) samt
kommundirektören Sari Eriksson, näringslivschefen Stefan Toll, förvaltningschef
Stefan Jansson och t.f nämnadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 189

Ekonomisk utfallsprognos och
personalredovisning för Katrineholms
kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2018 baserad på oktober månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 18,3 mkr
Politisk ledning 2,5 mkr
Bildningsnämnden 2,5 mkr
Viadidaktnämnden 0,9 mkr
Kulturnämnden 0,3 mkr
Socialnämnden -16,8 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -24,5 mkr
Summa nämnderna -16,7 mkr
Skatteprognos -0,6 mkr
PO, semester, pensioner -10,4 mkr
Finansiering, utdelning m.m 6,3 mkr
Summa finansen -4,7 mkr
Budgeterat resultat 21,5 mkr
Prognostiserat resultat 0,0 mkr
Vidare redovisas den senaste tidens personalstatistik. Bland annat omnämns att
antalet månadsanställda i oktober månad uppgick till 3 358 personer (2 657 kvinnor
och 701 män). Det är något fler jämfört med september 2018. Den totala
sjukfrånvaron för oktober 2018 uppgick till 8,4 procent (8,9 procent för kvinnor och
6,3 procent för män) motsvarande siffra för september 2018 var 6,6 procent.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 190

KATEC
Carl-Magnus Fransson (KATEC) informerar om företagets verksamhet. KATEC
(Katrineholms Entreprenörscentrum AB) är ett utvecklingsbolag för regionen som ägs
till 40 % av Katrineholms Kommun och till 60% av näringslivet. KATEC arbetar
med företagsrådgivning, stöd i konceptutveckling, innovationscoachning,
finansieringsrådgivning, affärsutveckling och som kontaktförmedlare/lots till andra
aktörer.
Under föredragningen omnämns några av de aktiviteter som genomförts under
senaste året.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt CarlMagnus Fransson (KATEC).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 191

Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden
Förvaltningschefen Ola Nordqvist och avdelningschefen Linda Qvarnström redogör
för de åtgärder som är aktuella för att uppnå ett förbättrat ekonomiskt resultat. Bland
annat omnämns avveckling av konsulter, vakanssättning, avveckling av vakanta
tjänster, översyn av alternativlösningar av placeringar, utbildningskostnader,
handledningskostnader.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef Ola
Nordqvist och avdelningschefen Linda Qvarnström.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 192

Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och
omsorgsnämnden
T.f förvaltningschefen Susanne Kullman redogör för de åtgärder som är aktuella för
att uppnå ett förbättrat ekonomiskt resultat.
Med anledning det ekonomiska läget som var redan under 2017 har många åtgärder
tidigare vidtagits under året 2018 i form av, effektivisering och resursutnyttjande.
Ytterligare och förstärkta åtgärder som nu vidtas är översyn av behovet av vikarier.
Restriktivitet med inköp och med att beordra övertidsarbete samt tillsättning av
tjänster. Gällande externa placeringar planeras, uppföljs och utvärderas dessa. Inom
hemtjänsten pågår arbete med besöksplaner, positionering och genomförandeplaner.
Inom personlig assistans analyseras varje enskilt ärende. Förtätning av
korttidsvistelse, Lövåsvägen, Tallheden och Granheden är genomförd och ger full
effekt 2019.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V)
samt t.f förvaltningschef Susanne Kullman, verksamhetschefen Josefin Sandqvist och
kommundirektören Sari Eriksson.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 193

Sörmlandstaxan 2019 (KS/2018:421)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om
1. Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt
enkelbiljetter från den 1 januari 2019.
2. Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1dygn och 3-dygn.
3. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1
januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 4 oktober,
beslutades, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i
respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar
1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019 justeras enligt i
ärendet beskrivit förslag. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt
överenskommelsen angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.
Direktionen beslutade vidare, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att två nya produkter införs i
Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för 1-zon respektive 240 kronor för 2 eller flera
zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500
kronor för 2 eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under
giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och ungdomar.
Direktionen beslutade också, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner
förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.
Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
• Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 7
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 194

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (KS/2018:420)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik från den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens
rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv
persontrafik.
Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget
500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris
motsvarande den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften
bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa
med och lösa giltigt färdbevis.
En omvärldsanalys visar att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift ligger lågt jämfört med
närliggande län och andra trafikföretag. Mot denna bakgrund är förslaget att
tilläggsavgiften höjs till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det
faktiska färdbeviset, och att det i samband med det införs en lägre tilläggsavgift på
250 kronor för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.
Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
• Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 8
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 195

Ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS
1.18 (KS/2018:417)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enighet med vård- och omsorgsnämnden om förslag
till ändring i reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag på ändring i reglemente för
vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18. Ändringarna är av redaktionell karaktär.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201 8-11-06
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-09-27 § 91
• Förslag till revidering av KFS 1.18
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 196

Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt
Katrineholms Industrihus AB (KS/2018:433)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och
Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.
Prognosen för KIAB:s och KFAB:s ekonomiska resultat på helårsbasis är positivt om
ca 2 mkr före skatt respektive ca 11,7 mkr före skatt.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201 8-11-05
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 40, 2018-10-01
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2018-10-01
• Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KFAB
• Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KIAB
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 197

Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst
(KS/2018:431)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 2018.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2018.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands
Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr
före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.
Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 18, 201810-04
• Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018.
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Västra Sörmlands Räddningstjänst
• Granskning av delårsrapport 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________
•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 198

Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland (KS/2018:458)
Kommunstyrelsens 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 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna
för kännedom.
Resultatet för perioden är minus 39 tkr. Prognosen for helåret pekar mot ett resultat
om 410 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
• Delårsrapport för perioden 2018-01 -01– 2017-08-31, Vårdförbundet Sörmland
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
• Granskning av delårsrapport 2018, Vårdförbundet Sörmland
• Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 199

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets (KS/2018:448)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018. Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet redovisar per den 31 augusti 2018 ett positivt resultat på
drygt 33 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 är ett
positivt resultat på cirka 22 miljoner kronor, jämfört med budget.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
• Direktionen protokoll 2018-10-04 § 2
• Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 200

Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm
(KS/2017:475)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Inger Fredriksson (C).
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om Kafé
Fullmäktige. I motionen lämnas följande yrkande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Ordförandens förslag till beslut, 2018-11-15
Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-09-29

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP) och Inger
Fredriksson (C), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen bifaller
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

15

2018-11-28

§ 201

Svar på motion om systematisk utvärdering när personal
slutar inom någon av Katrineholms verksamheter
(KS/2017:507)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till det pågående
arbetet utifrån den beslutade övergripande kompetensförsörjningsplanen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger hult (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin
(L) samt John-Erik Nyman (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat
utvärderingsförfarande som motionen föreslår.
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar kommunens verksamheter står
inför. Färre ska försörja fler och både privat och offentlig sektor konkurrerar om
arbetskraften. Attraktionskraften som arbetsgivare är och kommer att bli allt
viktigare. En attraktiv arbetsgivare kan som motionen beskriver vara både diffust och
subjektivt och spänner över fler områden. Katrineholms kommun arbetar utifrån en
modell kallad ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Hur väl
kommunen lyckas inom dessa områden är vad kommunen signalerar i
arbetsgivarvärde. Tillsammans med ledarskapet är detta de starkaste verktygen
kommunen har för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser där människor vill
arbeta.
Övergripande kompetensförsörjningsplan (KF 2018-05-21 § 66) utgår från ARUBA.
En åtgärd var att systematisera avslutningssamtalen med årlig analys och ett
utvecklingsarbete pågår. Det är samtidigt en utmaning att nå samtliga medarbetare
som slutar, eftersom ett avslutningssamtal aldrig kan vara tvingande. Det finns
samtidigt flera skäl till varför jag som medarbetare väljer bort detta samtal.
Ärendets handlingar
•
•
•

Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 31
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av
Katrineholms verksamheter, 2017-10-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på personalutskottets
förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
personalutskottets förslag till beslut.
________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 202

Svar på motion om att optimera hur vi använder våra
personella resurser (KS/2018:99)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående
processer och avtal.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) samt Lars Levin (L) har lämnat
en motion i vilken de yrkar att
− Samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad,
behörig eller legitimerad personals tid.
− Samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur
Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals
tid och kompetenser.
− Som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna
som skulle kunna utföras av annan personal där konkurrens inte föreligger.
− Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma
kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa
roller kräver samt vilka yrkesgrupper som kan rekryteras till de rollerna.
Det är vanligt att det inom yrkesgrupper med krav på utbildning, eller legitimation
finns beskrivet vilket arbete som inte kan utföras om behörighet eller legitimation
saknas. Nämnas kan till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, lärare
med flera. En utredning pågår också kring krav på socionomexamen inom
socialtjänster för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det finns inom vissa arbetsområden
också krav på en lägsta utbildningsnivå.
Inom flera förvaltningar pågår ett arbete för att avlasta vissa yrkesgrupper och öka
möjligheten till anställning för andra. Det finns också ett pilotprojekt i syfte att öka
den interna rörligheten inom förvaltningarna, men på sikt också inom hela den
kommunala verksamheten. Brist på kompetens, men också krav på heltid som norm
med utbildningstjänster är två av flera faktorer som bidragit till utvecklingen.
I det nyligen slutna läraravtalet åläggs lokala parter att stärka arbetet med
kompetensförsörjning och uppmärksamma hur arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning
påverkar kompetensförsörjning. Avtalet påtalar också vikten av att på varje
arbetsplats finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde
medarbetarens uppdrag. Därutöver ska de centrala parterna ta fram dialogmaterial om
bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Det finns samtidigt en risk med att arbeta med förtydligande av arbets- eller
funktionsbeskrivningar då detta kan medföra begränsningar och inte möjligheter,
vilket är viktigt att beakta i de arbeten som pågår.
Ärendets handlingar
•
•
•

Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 32
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser, 2018-02-20

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på personalutskottes
förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) yrkande. Han finner att styrelsen bifaller
personalutskottets förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 203

Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag
(KS/2018:102)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP)
yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) lämnat en motion i vilken de yrkar om att
införa ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag, i någon av Katrineholms kommuns
verksamheter. Detta i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö, få ned höga sjuktal i
kvinnodominerade yrken och att öka kommunens anseende som attraktiv
arbetsgivare. Motionärerna vill också se ifall sex timmars arbetsdag skulle kunna
bidra till att få bort schemalagda delade turer.
För att möta dagens utmaningar inom personalförsörjning och rådande
kompetensbehov har Katrineholms kommun tagit ett beslut om att införa heltid som
norm för alla medarbetare, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Beslutet
om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva
på sin lön och framtida pension samt bidra till goda möjligheter i form av
kompetensutveckling och karriärvägar.
Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer det behövas över en halv miljon
nya medarbetare i välfärden fram till 2023, om inga förändringar görs i arbetssätt,
organisation och bemanning. Befolkningsstrukturen innebär samtidigt att färre ska
försörja fler. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven
minska.
Katrineholms kommun står inför ett stort framtida rekryteringsbehov, där
heltidsarbete är en del av lösningen för att lyckas bemanna verksamheter utifrån den
växande välfärdssektorn. I kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan
(2018-05-21, § 66) beskrivs att Sveriges kommuner och landsting har beräknat hur
strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet skulle kunna minska behoven
av att rekrytera till olika verksamheter. Scenarierna är framtagna för att visa
strategiernas potential på lång sikt. De visar bland annat att om fler anställda går upp i
arbetstid och fler jobbar längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska
med över 20 procent, eller 115 000 personer.
Minskad arbetstid till sex timmar enligt motionen innebär att verksamheterna skulle
behöva rekrytera ännu fler än vad som redan beräknats i dagens prognoser Enligt
kompetensförsörjningsplanen uppgår antalet nyrekryteringar årligen till cirka 300
personer, något som idag upplevs som en stor utmaning för kommunen.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Det finns viss framtagen forskning som stödjer motionernas förslag på sex timmars
arbetsdag utifrån en arbetsmiljöaspekt. Forskning har visat att arbetstagare genom
förkortad arbetsdag får en ökad återhämtning. Motsvarande effekt av önskad
återhämtning kan också ses som en konsekvens vid införande av heltidsarbete.
Heltidsarbete innebär ofta en mer varierad arbetsbelastning, vilket kan medföra att
arbetssituationen blir mindre ansträngd för medarbetaren. Förhoppningen är att
arbetsmiljön kommer upplevas som bättre efter införandet av heltid som norm.
Motionärerna önskar se ifall en sex timmars reform kan bidra till att delade turer
upphör, vilket i teorin kan stämma. En schemaläggning med färre personaltimmar
kräver dock både fler huvuden och därmed ökade kostnader för att kunna bemanna,
utifrån ett oförändrat bemanningskrav. Resultatet skulle bli kostnadsmässigt dyrare än
dagens bemanning och kommunens rekryteringsutmaning skulle öka markant. Istället
kan motionärernas önskan om återhämtning och borttagande av delade turer uppfyllas
i och med en genomtänkt schemaläggning, där hälsoaspekten lyfts fram och
organiseras genom så kallade hälsosamma scheman. Något som blir nästa steg i
arbetsmiljöarbetet där fokus ska vara att identifiera och minimera organisatoriska
hinder för heltidsarbete. En viktig del i en anställning är medarbetarens möjlighet att
kunna vara delaktig och påverka sin schemaläggning, något som är ett av resultatmål
av reformen heltid som norm. Parametern ökat medarbetarengagemang kommer
årligen att följas upp liksom parametern minskad sjukfrånvaro då självbestämmande
över önskad sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling påverkar
hälsa positivt.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Ordförandens förslag till beslut, 2018-11-15
Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 33
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om projekt med sex timmars arbetsdag

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Nicklas
Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar med instämmande av Nicklas Adamsson (MP) bifall till
motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahls (V) och Nicklas Adamssons (MP) yrkande. Han finner
att styrelsen bifaller ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 204

Remissvar - regional livsmedelsstrategi (KS/2018:430)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta service- och tekniknämndens yttrande som sitt
eget.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Nicklas Adamsson (MP) med fleras yrkande
reserverar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson
(C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag att arbeta fram en ny regional
livsmedelsstrategi. Regionförbundet valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen i
Södermanlands län samt LRF Södermanland. Mot bakgrund av Länsstyrelsens
tidigare erfarenheter av att arbeta med regionala livsmedelsstrategier beslutades att
Länsstyrelsen skulle utses som projektledare för uppdraget.
I syfte att fånga olika intressenters förutsättningar och villkor och hela den regionala
livsmedelskedjans styrkor och utmaningar, involverades även en referensgrupp och
olika fokusgrupper i arbetet. För att ge livsmedelsstrategin ytterligare en bred
förankring i länet har också dialogmöten genomförts med länets kommuner.
Med utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin är syftet med den regionala
livsmedelsstrategin att peka ut riktningen för länets livsmedelsproduktionssektor fram
till år 2030.
Regionförbundet Sörmland har skickat ut strategin på remiss. Service- och
tekniknämnden har lämnat över ett yttrande till kommunstyrelsen för vidare
hantering. Remissvar ska vara Länsstyrelsen i Södermanlands län tillhanda senast den
29 november.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Delegationsbeslut service- och tekniknämndens ordförande § 8 2018-11-08
Remiss regional livsmedelsstrategi 2019-2030
Handlingsplan 2019-2021, regional livsmedelsstrategi

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M) och
Anneli Hedberg (S)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Inger
Fredriksson (C), att texten ska omarbetas så att det tydligare framgår nödvändig
ökning av produktionen av ekologiska livsmedel.
Lars Härnström (M) yrkar avslag på detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag
och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Sörmlands län
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 205

Återrapportering - Plan för friluftsliv (KS/2018:381)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen plan för friluftsliv till
budgetberedningen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges Övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20 §
186) fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för
friluftsliv. Återrapporteringen sker i form av en strategisk utvecklingsplan som
kommer att förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och uppdateras med 2 års
periodicitet.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Rapport plan för friluftsliv Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Budgetberedning
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 206

Återrapportering - Utredning av kostnader och möjlig
lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur)
(KS/2018:493)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om utredning av kostnader och
möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur) till
budgetberedningen för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholm har i övergripande plan med budget 2018-2020
givit uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader och möjlig
lokalisering av en begravningsplats för husdjur. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i oktober 2018 inför beredning av övergripande plan med
budget 2019-2021.
Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-21
_________________
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 207

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
Beslutsdatum och paragraf
Vård- omsorgsavgift
76 612 :2018-10-31, § 121
Ej återlämnad media
2 011:2018-10-31, § 121
Barnomsorgsavgift
6 395:2018-10-31, § 121
Dnr KS/2018:2-040
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
118.)
Dnr KS/2018:3-163
Ersättning till elev som inte fått börja skola från terminsstart:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att betala ut ersättning till
elev på grund av skada han lidit på grund av att han inte fått börja skolan förrän en
månad efter termisstart, vilket i sin tur berott på att skolan brustit i sin planering av
tilldelning av resurser.
En ersättning om 29 616 kr kommer att betalas ut under förutsättning att elevens
vårdnadshavare undertecknar bifogad överenskommelse om att skadan därmed
slutligen är reglerad. (KS del § 119.)
Dnr KS/2018:441-640
Förlikning sedan företag som anlitats för kvalitetssäkring har begärt skadestånd på
grund av uppgett avtalsbrott/upphovsrättsintrång:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att betala ut ersättning till
företaget Q-step på grund av att företaget hävdat att man lidit skada på grund av
uppgett avtalsbrott/ uppgett upphovsrättsintrång. Parterna har träffat en
överenskommelse om förlikning.
Ersättning ska förlikningsvis betalas ut med 220 000 kronor i den ordning som anges
i till ärendet bifogad överenskommelse. Ersättning för utstående externa granskningar
ska därutöver betalas ut med 230 000 kronor – också detta i den ordning som anges i
till ärendet bifogad överenskommelse.
Beslutet gäller under förutsättning att den bifogade överenskommelsen
(förlikningsavtalet) undertecknas av behörig befattningshavare vid Q-step. (KS del §
125.)
Dnr KS/2018:473 - 600

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad
samordning:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att ställa sig
bakom vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande över betänkandet Särskilda
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)
och överlämnar det till Näringsdepartementet, som kommunens yttrande. (KS del §
122).
Dnr KS/2018:419-715
Bidrag till insamlingen för Sörmlandsledens utvecklingsprojekt Skärmskydd:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 1 000 kronor till insamlingen för Sörmlandsledens utvecklingsprojekt
Skärmskydd, i samband med landshövding Liselott Hagbergs 60-årsfirande.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del §110.)

Dnr KS/2018:426-045

Begravningsombud:
Kommunstyrelsens ordförande föreslår på kommunstyrelsens vägnar,
att länsstyrelsen utser Abdulahi Hassan som begravningsombud i Katrineholms
kommun. (KS del § 123.)
Dnr KS/2018:440 – 119
Ansökan om bidrag till träningsläger - med målet Paralympics 2022 i Peking:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 6 000 kronor till Båsenberga Slalomklubb, för att stödja Oliwer Rönnelins
satsning mot Paralympics 2022 i Peking. Finansiering sker via kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 120.)
Dnr KS/ 2018:447-045
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) och Johan
Söderberg (S).
Kommunstyrelen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 208

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:37

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:39

Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom Arbetsdomstolens
dom 2018 nr 56.

18:40

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om
vissa frågor om sommartid/vintertid

18:41

Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola

18:42

Tre pensionärsöverenskommelser för individer som omfattas av PAKL,PAK och LPAK

18:43

Omräkning av pension enligt PA-KL.

18:47

Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018.

18:48

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:49

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI

Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 209

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
direktionens sammanträde 2018-10-04.
Handl nr 2018:2339
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträdet 2018-10-25
- § 40/18 kulturplan Sörmland 2019-2022 inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2018:2398, 2018:2400, 2018:2401, 2018:2402, 2018:2403, 2018:2404
Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-11-07 - § 157. Detaljplan för fastigheten Plogen 4:1 m.fl., Katrineholms
kommun.
Handl nr 2018:2506
Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-11-07 - § 158. Planuppdrag för del av fastigheterna Laggarhult 3:1 och
Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
Handl nr 2018:2505
Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2018-11-07 - § 159. Planuppdrag för fastigheten Backa 4:6 samt del av Backa 4:2 och
Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
Handl nr 2018:2504
Övrigt
Remiss- förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet:
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över remiss gällande
förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har gjort bedömningen att kommunen kan avstå från att yttra sig.
Dnr KS/2018:449-420
Revisorerna har översänt revisionsrapport Granskning av arbetet med trygghet och
studiero i skolan.
Dnr KS/2018:494-609
SYNA gratulerar Katrineholms kommun till andraplatsen i Bästa Tillväxt 2018 i
Södermanlands län.
Handl nr 2018:2497
Kommunstyrelen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation.
Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag KS|2OLS:LO2

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade bifall till motionen om projekt med sex timmars
arbetsdag. Motionärerna vill att kommunen på prov på någon eller några av våra
arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, och då
helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet

Tony

RosendahlV

Katrineholm 28/9 -2018

Nicklas Adamsson MP

(orqnto N åTY regt-sgt\)
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Reservation tiil ftrmån fiir tilläggsyrkande till Regional livsmedelsstrategi
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet yrkade bifall till att infoga nedanstående textavsnitt i
remissvaret till Regional livsmedelsstrategi som kommunstyrelsen faffade beslut om 20 t 8- 1 I -28

Eftersom den nationella livsmedelsstrategi som beslutades av regeringen 2017 med stöd av
alliansen och vänsterpartiet ("En livsmedelsstrategi fi)r Sverige - fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet" (Prop. 2016117:104)) mycket tydligt ger uttryck fiir en nödvändig
ökning av produktionen av ekologiska livsmedel, och eftersom detta inte med tydlighet
uttrycks i remissversionen av den regionala livsmedelsstrategin fiireslår vi en omarbetning
av texten så att detta blir tydligt.

Eftersom vi inte fick gehör fiir vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet att avslå ovanstående
tilläggsyrkande

Nicklas Adamsson (MP)

Tony Rosendahl

(V)

Inger Fredriksson (C)

