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Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.45 

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), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Abdulahi Hassan (S), Marie-

Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M) (t.o.m. § 84) 

Beslutande
ersättare

Victoria Barrsäter (C), Helena Gärtner (M) (fr.o.m. § 85) 
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förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll, ekonomi- och personalchef

Susanne Sandlund, aktivitetssamordnare Johanna Karlsson, kommunstrateg Henrik

Skogberg, t.f chef stöd och samordning Karin Rytter, Louise Magnusson (vd KFV

Marknadsföring AB), Ulf Wedberg (Triangelföreningen) Niklas Karlsson

(Triangelföreningen), projektledare Lars Ramstedt
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

 

 

§ 80 

Kommunstyrelsens verksamhet  

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om pågående och avslutade 

rekryteringar 

- Rekrytering av förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen kommer att 

påbörjas, eventuellt kombineras tjänsten med förvaltningschef för 

kulturförvaltningen. 

- Intervjuer för rekrytering av socialchef pågår. 

- Nya kommunjuristen tillträder den 1 september. 

 

Näringslivschefen Stefan Toll lämnar bland annat följande information 

- Senaste tidens näringslivshändelser sammanfattas.  

- Hittills i år har färre företag startats i Katrineholm jämfört med samma period 

2018. 

- Svenskt Näringslivs lägesbeskrivning som tar avstamp i en årlig 

enkätundersökning, där bland annat företagare svarar på frågor om 

företagsklimatet i sin hemkommun, presenteras.  En sammanfattande bedömning 

för Katrineholms del visar på bedömningen 3,9 (på en skala på1-6, där 6 är 

utmärkt).  

 

Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällsbyggnadsförvaltningen) lämnar bland 

annat följande information 

- Översiktsplanen ska aktualitetsprövas vilket är obligatoriskt enligt plan- och 

bygglagen (3 kap 27§ PBL) och ska genomföras minst en gång under varje 

mandatperiod. Beslut beräknas kunna tas i kommunfullmäktige i december 2019. 

 

T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski redovisar den senaste 

befolkningsstatiken. Den 31 mars 2019 uppgick invånarantalet i Katrineholm till 

34 610 personer. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars 

Härnström (M), Christoffer Öqvist (M), Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), 

John Ogenholt (KD) samt kommundirektören Sari Eriksson, näringslivschefen Stefan 

Toll, förvaltningschefen Stefan Jansson och t.f nämndadministrativa chefen Marie 

Sandström Koski. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 81 

Pågående viktigare händelser/projekt - 
Sommarlovsaktiviteter  

Aktivitetssamordnaren Johanna Karlsson informerar om de planerade 

sommarlovsaktiviteterna. Liksom föregående år bedrivs aktiviteterna på fasta platser 

men också ambulerande. Vidare kommer lunch att erbjudas även i år. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Victoria 

Barrsäter (C), John Ogenholt (KD) samt aktivitetssamordnaren Johanna Karlsson. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 82 

Kommunstyrelsens ansvarsområde - Strategiskt 
jämställdhetsarbete  

Kommunstrategen Henrik Skogberg informerar om det strategiska 

jämställdhetsarbetets uppbyggnad och uppföljning samt var i processen kommunen 

befinner sig inför kommande revidering av handlingsplanen för jämställdhet.  

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Inger 

Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Anneli Hedberg (S) samt kommunstrategen 

Henrik Skogberg och kommundirektören Sari Eriksson. 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 83 

KFV Marknadsföring  

Louise Magnusson (KFV Marknadsföring AB) informerar bland annat om 

sommarens aktiviteter inom turismområdet. Antalet fysiska besök på turistbyrån 

minskar, vilket gäller generellt inom landet. Mycket information söks via webben 

varför sociala medier är viktiga kanaler. Liksom föregående sommar kommer även i 

sommar att finnas en informationsbil som söker upp turisttäta områden i kommunen. 

 

Under juli kommer Liv och Lust att arrangeras i stadsparken. Arrangemanget kommer 

att vara gratis för att vara tillgängligt för alla.  

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 

Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Lars Härnström (M), Victoria Barrsäter 

(C), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S) samt Louise Magnusson (KFV 

Marknadsföring AB). 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 84 

Triangelföreningen KFUM  

Ulf Wedberg och Niklas Karlsson (båda från Triangelföreningen) informerar om det 

senaste årets verksamhet vid Triangelföreningen. Föreningen driver 

ungdomsverksamhet i form av en fritidsgård på Nyhemsområdet.  

Cirka 30 – 40 personer per dag, framförallt barn i mellanstadieåldern, besöker 

fritidsgården. Av informationen framgår att antalet flickor i verksamheten har ökat. 

 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 

Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt Ulf Wedberg och Niklas Karlsson (båda 

från Triangelföreningen). 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_________________ 
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§ 85 

Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet 
enligt Lag om tobak och liknande produkter och 
Alkohollagen  (KS/2019:208)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa för bygg-och miljönämndens 

verksamhet.  

2. Taxan gäller från den 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska 

tillämpas från den 1 januari 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn 

vilket inarbetats i förslaget till ny taxa. Övriga ändringar kan ses som revideringar 

utifrån den nya lagen.  

 

Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, bortsett från den del som avser årlig 

tillsynsavgift som föreslås träda i kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 

redan är debiterad enligt gällande taxa. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21 

 Protokollsutdrag från bygg-och miljönämnden 2019-05-21, § 63  

 Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter 

 Nuvarande taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter 2018-12-05, § 184 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 86 

Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden  
(KS/2019:207)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till reviderat reglemente för bygg- och 

miljönämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett förslag på reviderat reglemente för 

nämnden. Anledning för revideringen är att Tobakslagen och Lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av Lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21 

 Protokollsutdrag bygg-och miljönämnden 2019-05-22, § 62Förslag till reglemente 

för bygg-och miljönämnden  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 87 

Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar - 
Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och 
förtroendevalda i Katrineholms kommun  (KS/2019:132)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet 

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda 

i Katrineholms kommun till och med 2022-12-31. 

 

Reservation  

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar 

sig Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Victoria 

Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Giltighetstiden för Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda 

och förtroendevalda i Katrineholms kommun har passerats och kommunfullmäktige 

har att besluta om ny giltighetstid. Styrdokumentet har skickas ut på remiss till 

samtliga nämnder. Inga synpunkter har inkommit.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-15 

 Styrdokument - Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda 

och förtroendevalda i Katrineholms kommun 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Nicklas 

Adamsson (MP), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V), 

Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). 

 

Förslag och yrkande 

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Inger 

Fredriksson (C), på ändring i dokumentet med att alkoholhaltiga drycker vid 

representation inte ska bekostas av kommunen. 

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 

godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 

förvaltningens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) med fleras 

ändringsyrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: Akten  
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§ 88 

Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för 
Katrineholms förtjänsttecken m.m.  (KS/2019:194)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för styrdokumentet Regler för 

Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en 

översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av 

respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  

 

För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har 

bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. En redaktionell förändring har 

genomförts efter det att ärendet varit på remiss hos berörda nämnder, ordet 

förtroendeman har ersatts med ordet förtroendevald.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13 

 Förslag till revidering av Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 89 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen  
(KS/2019:146)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den föreslagna revideringen av Reglemente för kommunstyrelsen har efter att beslut 

fattats i kommunstyrelsen den 24 april skickats på återremiss. Skälet för detta var 

förenkling av texten i skrivelsen.  

 

I och med det nya kontaktcentret har ansvaret för konsumentrådgivningen och 

konsumentpolitik övergått till kommunledningsförvaltningen från service-och 

tekniknämnden. Detta gav anledning till en revidering av service- och 

tekniknämndens reglemente vilket beslutades den 2019-04-15 i kommunfullmäktige. 

Som följd behöver även kommunstyrelsens reglemente revideras. Ändringen 

innefattar ett tillägg i § 3 samt § 20 enligt följande: 

 

§ 3  

 Kommunens konsumentvägledning 

 

§ 20 

Kommunens konsumentvägledning  

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning. 

Konsumentvägledningen kan stödja invånare att hitta information om sina rättigheter 

och skyldigheter som konsument. 

 

En konsekvens av tillägget blir att numreringen av paragraferna ändras. Vissa 

redaktionella förändringar har även gjorts. Ändringarna redovisas i det bifogade 

förslaget. Den röda texten är förslag till ny text och den överstrukna texten föreslås 

tas bort. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-29 

 Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms 

kommun   

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 90 

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB  
(KS/2019:202)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att utfärda borgensåtagande gentemot Katrineholm 

Vatten och Avfall AB om 624 000 000 kronor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har en lånportfölj uppgående till 580 000 000 

kronor vilket bolaget erhöll i samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige 

2018-11-19, § 147.  

Kommunfullmäktige godkände 2019-01-21, § 9 tilläggsinvesteringar inom bolaget. 

För att kunna finansiera årets utbetalningar av dessa investeringar begär nu bolaget en 

höjning av borgensramen avseende 2019 så att nyupplåning kan göras med 

borgenssäkerhet. Beräkningar visar att borgensramen behöver höjas med 40 000 000 

kronor vilket innebär en ny borgensram om 624 000 000 kronor. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21 

 Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Lars 

Härnström (M), Anneli Hedberg (S) och Victoria Barrsäter (C). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 91 

Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB  (KS/2019:152)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB 

(KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2018. Till 

årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 

de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 

 

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2018 på 9 342 000 kronor för KFAB och 

1 653 000 kronor för KIAB.  

 

Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 

finansiella ställning per den 31 december 2018 samt att förvaltningsberättelserna är 

förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. 

 

Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som 

kommunens revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med 

kommunens årsredovisning. 

 

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning 

med KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 201904-30 

 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2019-03-18 

 Årsredovisning 2018 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport 

 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2019-03-18 

 Årsredovisning 2018 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 92 

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland  
(KS/2019:171)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda 

ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt att i övrigt lägga årsredovisningen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 med 

revisionsberättelse till medlemskommunerna. Varje fullmäktige i 

medlemskommunerna har att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets 

styrelse. 

 

Förbundet redovisar ett negativt resultat på - 7 800 tkr jämfört med 565 tkr för år 

2017.  

Målet Budget i balans är därmed inte uppfyllt. Resultatet beror på 

avvecklingskostnader då den verksamhet som ingått i förbundet övergått till en 

gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Hade inte förbundet haft kostnader 

för avveckling samt för framtida pensioner hade förbundet istället visat ett positivt 

resultat på 300 tkr.  

 

Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande och att 

styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Styrelsen anses sammantaget ha bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och i ekonomiskt hänseende på ett 

tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de finansiella och 

verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna tillstyrker därför att 

respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets Sörmlands styrelse 

och de enskilda ledamöterna för år 2018. 

 

Då Regionförbundet Sörmland har avvecklats har förbundet inkommit med en 

slutredovisning samt förvaltningsberättelse vilka bifogas ärendet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-0513 

 Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet 

Sörmland, 2019-04-30 

 Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, 2019-04-12, § 4 

 Årsredovisning 2018, Regionsförbundet Sörmland 

 Revisionsberättelse  
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 Revisorernas granskningsrapport 

 Slutredovisning och förvaltningsberättelse för Regionförbundet Sörmland 

(tillhörande bilagor finns i akten)  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 93 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet  (KS/2019:191)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga 

årsredovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 

årsredovisning för 2018 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas 

granskning av densamma. 

 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppvisar ett nollresultat för 2018. Budgeten för 

helår uppgår till 0 mkr. Medlemsbidraget uppgår till 643 mkr och 

verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 844 

mkr. 

 

Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens 

årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 

31 december 2018. Därför tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för förbundets 

direktion och de enskilda ledamöterna.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13 

 Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2019-03-15, § 

2 

 Årsredovisning 2018 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

 Revisionsberättelse för år 2018 

 Granskning av årsbokslut 2018, EY 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 94 

Svar på motion "rätt till deltid"  (KS/2018:337)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen om ”rätt till deltid” med hänvisning till 

personalutskottets yttrande 

 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den 

skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion med följande yrkande ”Att Katrineholms 

kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och 

ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.”  

 

Rekryteringsbehovet inom VSR varierar över tid och mellan stationer. För närvarande 

är det stabilt på samtliga stationer, förutom i Julita där det finns behov av 

förstärkning. För att anställas som RiB (Räddningstjänst i Beredskap) är det 

betydelsefullt att arbeta och bo i närheten av aktuell station. Av den anledningen är 

rekryteringsunderlaget till station i Katrineholms tätort relativt tryggt över tid. Av 

samma anledning är det svårare att tillgodose behoven till stationerna i kransorterna 

där antalet arbetsplatser är  

begränsade. 

 

Personalutskottet konstaterar vid beredningen av ärendet följande: 

Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler 

anställda i VSR. Dels utifrån behovet av att arbeta och bo i närheten till station, dels 

utifrån att en RiB-anställning inte ska ses som en huvudsyssla. Katrineholms 

kommun är däremot positivt inställda till att anställda medarbetare inom kommunen 

också har en tjänst som RiB. Det förutsätter ett gott samarbete mellan kommunens 

förvaltningar och VSR i syfte att hitta gemensamma lösningar för att öka 

förutsättningar och möjligheterna för anställningsformen. 

 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.  

 

Kommunledningsförvaltningen har under vidare beredning av ärendet inhämtat 

uppgifter från VSR om att deltidsbrandman är likställt med en RiB personal/ RiB 

anställning (räddningstjänst i beredskap). 

 

Ärendets handlingar  

 Ordförandens förslag till beslut 2019-05-14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-10 

 Personalutskottets protokollsutdrag, 2019-03-13, § 10 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-06 

 Motion om ”rätt till deltid”, 2018-07-18 
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Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria 

Barrsäter (C) och Nicklas Adamsson (MP). 

 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 

propositionsordning som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer 

ordförande proposition på ordförandes förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) 

med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 95 

Svar på motion om Bättre brandberedskap  (KS/2018:339)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till det remissvar 

som inkommit från Västra Sörmlands Räddningstjänst samt 

kommunledningsförvaltningens beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion i vilken Centerpartiet yrkar: 

 

”Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar 

fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som 

komplement till ordinarie beredskap.” 

 

Ärendet har remitterats till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).  

 

I det remissvar som inkommit från VSR framgår att förberedelser redan pågick för att 

teckna ett avtal med MR Sörmland (Maskinringen Sörmland) gällande bättre 

brandskydd vid bränder i skog och mark. De flesta lantbrukarna är anslutna till MR 

Sörmland och ett avtal skulle innebära en uppdatering av existerande resurser. Efter 

samtal med VSR framgår att ett avtal med MR Sörmland är tecknat. MR Sörmland 

har ett befintligt resursregister och arbetar för närvarande med en ytterligare 

inventering. Således är arbetet med en förteckning av resurser pågående.   

 

Ärendets handlingar 

 Ordförandes förslag till beslut, 2019-05-14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-09 

 Motion om bättre beredskap, 2018-07-26 

 Sammanträdesprotokoll Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-02-27, 16 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C). 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 96 

Svar på motion om att undvika vilseledande 
marknadsföring av Katrineholms kommun  (KS/2019:158)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 

kommunledningsförvaltningens beredning. 

 

Reservation  

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar 

sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C). Den 

skriftliga reservationen redovisas som bilaga C. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har lämnat in en motion 

om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun. I motionen 

lämnas följande yrkande 

”Vi yrkar att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att 

minska risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.” 

 

Kommunen har nyligen ändrat sin grafiska profil och motionärerna anser att den 

grafiska profilen behöver kompletteras med en bildpolicy.  

 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nya grafiska profilen innehåller ett 

avsnitt som reglerar kommunens bildkommunikation. Därmed ses inget behov av en 

särskild bildpolicy. 

 

Ärendets handlingar 

 Ordförandes förslag till beslut, 2019-05-23 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21 

 Motion – ”Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun”, 

2019-04-17 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria 

Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C). 

 

Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 

propositionsordning som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer 
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ordförande proposition på ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) 

med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 97 

Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun  (KS/2019:212)  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tertialrapporten 2019 för Katrineholms kommun läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer för uppföljning av resultatmålen i 

kommunplan 2019-2022 enligt bilaga i tertialrapporten. Resultatmålen kommer 

följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats 

till kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 

redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2019. Syftet med 

tertialrapporten är att få tidig kontroll på det ekonomiska läget, stämma av 

investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och 

uppdrag. Tertialrapporten ska också ge underlag inför den kommande 

budgetprocessen. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till 

kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. Förvaltningarna har lämnat 

underlag till tertialrapporten.  

 

Kommunledningsförvaltningen har även tagit fram förslag till indikatorer för 

uppföljning av resultatmålen i kommunplan 2019-2022. Syftet med indikatorerna är 

att de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för resultatmålen 

i kommunplanen som ska göras i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. 

Arbetet med att ta fram indikatorerna har skett i dialog med förvaltningar och bolag. 

Ambitionen har varit att hitta indikatorer som är relevanta, tydliga och som 

underlättar jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna ska också vara enkla att 

ta fram. I hög utsträckning föreslås indikatorer som baseras på statistik som 

kommunen ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Genom 

en ny integration mellan Stratsys och Kolada kommer också rapporteringen av 

omkring en tredjedel av indikatorerna att automatiseras.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-23 

 Tertialrapport 2019 för Katrineholms kommun  

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 

Härnström (M), Inger Fredriksson (C) samt ekonomi- och personalchefen Susanne 

Sandlund. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akten 
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§ 98 

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av 
kommunen förvaltade stiftelser 2018  (KS/2019:154)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning respektive räkenskapssammanställning 

för varje enskild stiftelse. För stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska 

Skolas Minnesfond ska godkännande även ske av auktoriserad revisor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommun förvaltar 24 stiftelser, Länsstyrelsen har också beslutat om 

upphörande av 12 stiftelse enligt Kommunstyrelsens tidigare beslut. Besluten gäller 

avveckling med olika tidsperioder 2019 – 2022 med undantag av en stiftelse där 

avveckling kommer att ske under en 15- årsperiod.  

 

Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen 

som det högsta beslutande organet vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen 

också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder 

omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som 

sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska 

ansvaret för varje stiftelse. 

 

Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kronor är skyldiga att upprätta 

separata årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun 

uppfyller detta krav. 

 

För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-16 

 Sammanställning av stiftelser 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 99 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen  
(KS/2019:190)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 

Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 

dataskyddsförordningen.  

Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 

tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 

 

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 

medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 

personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 

rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 

registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 

Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den 

registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i 

strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

 

Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 

personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 

tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 

som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  

 

I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 

återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 

dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat 

regelverk och ny praxis. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10 

 Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 100 

Markanvisning av etableringsmark från fastigheten 
Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun  (KS/2019:182)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisad markanvisning samt delegerar till mark- och 

exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i exploateringens fullföljande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Proveloper AB, ombud för affärskedjan Waxy carwash, har framfört 

önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde. 

 

Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker. Byggnaden planeras 

bli cirka 2 800 kvm och inrymma biltvätt, bilservice, butik och lagerutrymmen. 

 

Företaget har varit precis i sina önskemål om läget för byggnaden och parterna har 

enats om att lämplig placering är intill Dollarestore och bakom MIO - möbler, längst 

med Uppsalavägen. 

 

Mark- och exploateringschefen har med Proveloper AB upprättat ett markanvisnings-

avtal där kommunen anvisar ett cirka 7 000 kvm stort område där köpeskillingen är 

satt till 400:-/kvm råmark. 

 

Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande. 

 

Ärendets handlingar 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13 

 Markanvisningsavtal, 2019-05-06 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Proveloper AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2019-05-29   26 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 101 

Yttrande gällande begäran från Sörmland Vatten om 
delfinansiering av en gemensam resurs  (KS/2019:160)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till den kommande budgetberedningen för år 

2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sörmland vatten har den 14 maj inkommit med ärendet ”Begäran om delfinansiering 

av en gemensam resurs, producentansvar.” Katrineholms kommun har givits 

möjlighet att yttra sig gällande ärendet.  

 

I och med nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och 

returpapper har kommuner ett antal åtagande. För att hantera dessa krav inom Flens, 

Katrineholms och Vingåkers kommuner begär Sörmland Vatten delfinansiering av en 

gemensam resurs. Kostnaden för Katrineholms kommun skulle bli 375 000 kronor/ 

år.   

 

Bedömningen är att Katrineholms kommun avstår att inkomma med ett svar på 

begäran i dagsläget och att ärendet istället överlämnas till budgetberedningen för år 

2020. Detta i avvaktan av Naturvårdsverkets riktlinjer vilka enligt uppgift planeras att 

utges i juni. Vidare att avvakta den förväntande utvärderingen av de kommuner som 

ingår i ett pilotprojekt inom området producentansvar. Hantering som föreslås har 

diskuterats med kommuncheferna i Flen och Vingåker samt med Vd:n på Sörmland 

vatten, vilka alla är överens om föreslagen hantering för ärendet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10 

 Begäran om delfinansering av gemensam resurs 2019-04-10  

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Kommunledningsförvaltningen, budgetberedningen 

Akten 
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§ 102 

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och 
stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning)  (KS/2019:147)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och 

stadstrafik enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Reservation  

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar 

sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den 

skriftliga reservationen redovisas som bilaga D. 

 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till 

protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga E. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlandstrafiken den 4 mars 2019 inför 

tillköpsbeställning för år 2020. I samband med nya bussavtal har trafikplanerings-

processen ändrats där trafikföretaget får ett incitamentsavtal och ett större ansvar för 

kundupplevelsen. Samtidigt ställs större krav på samverkan mellan 

Sörmlandstrafiken, trafikföretag och kommunerna. 

 

Ambitionen från kommunen sida är att försöka upprätthålla nuvarande trafikutbud för 

den lokala kollektivtrafiken men med vissa justeringar, nämligen utökad sträckning 

för linje 414 till Julita Gård under sommartid samt indragning av busstrafiken på linje 

490 till Nyhemsskolan. Beställningen till Sörmlandstrafiken blir därför att i första 

hand bibehålla den trafik som för närvarande bedrivs i kommunen men med ovan 

nämnda justeringar. Inom beställningens ram blir det också nödvändigt med en tät 

dialog för smärre justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår. 

 

Ärendets handlingar  

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-16 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran 

Dahlström (S), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S), Victoria Barrsäter (C), Karin 

Frisk (S), Nicklas Adamsson (MP) samt projektledare Lars Ramstedt. 

 

Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Victoria 

Barrsäter (C): 
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 Ambitionsnivån och omfattningen av beställningen på kollektivtrafik för 2020 till 

kollektivtrafikmyndigheten höjs så att den bättre motsvarar de mål som anges i 

trafikstrategin. 

 En informationskampanj med syfte att upplysa om kollektivtrafikens fördelar och 

få fler Katrineholmare att välja kollektivtrafik inleds. 

 En översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken inleds för att 

ta fram förslag på förbättringar av kollektivtrafiken som motsvarar medborgarnas 

behov. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 

propositionsordning som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer 

ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) 

med fleras yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet förvaltningens förslag 

till beslut. 

 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett 

särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sörmlandstrafiken 

Akten 
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§ 103 

Bidrag till Summer Camp 2019  (KS/2019:164)  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 75000 kronor till den ideella föreningen 

Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm). Finansiering sker via 

kommunstyrelsens medel till förfogande.  

2. Efter genomfört evenemang ska IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig 

redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har den 24 

april 2019 inkommit med en ansökan om 75000 kronor för att arrangera Katrineholm 

Summer Camp 2019.  

 

Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och 

Katrineholms kommun(Viadidakt). Vintern 2019 bildades den ideella föreningen IFA 

Katrineholm bland annat för att säkerhetsställa en stabil framtid för Katrineholm 

Summer camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med 

Sörmlandsidrotten som utbildar ledare och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva 

campen.  

 

År 2019 kommer bli det tionde året i följd som projektet genomförs. Det finns flera 

syften med projektet varav tre är extra tydliga: 

1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens ledare genom utbildning och ledarpraktik. 

2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, 

prova på många olika idrotter till låg kostnad. 

3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en markandsförings-och 

rekryteringsinstats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 

föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen.  

 

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och 

livskvalitet 2019-2022 där det står att föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, 

idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger verktyg att 

utveckla och förändra. Kommunen ska verka för jämställda och jämlika 

förutsättningar för en aktiv fritid där barn och ungdomar ska prioriteras.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-26 

 Ansökan om projektstöd till Summer Camp 2019  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Idrott För Alla Katrineholm 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Akten  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2019-05-29   30 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 104 

Borgerlig begravningsförrättare  (KS/2019:198)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Roland Källsten, Katrineholm, till borgerlig 

begravningsförrättare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 

kommunstyrelsen att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar 

i Katrineholm. Idag finns tre begravningsförrättare utsedda, Kerstin Gullstrand 

Hermelin, Ywonne Sjöblom och Bengt Torsek. 

 

En intresseanmälan från Roland Källsten, Katrineholm, har inkommit till 

kommunstyrelsen om att få bli borgerlig begravningsförrättare. 

 

Ärendets handlingar  

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-14 

 

Kommunstyrelsens överläggning  

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt t.f 

nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Roland Källsten 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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§ 105 

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under 
sommaren 2019  (KS/2019:209)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under 

nedanstående tid under sommaren 2019 förordna följande personer att fullgöra 

ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande: 

 

2019-06-24—2019-06-30 Johan Söderberg (S) 

2019-07-01—2019-07-07 Anneli Hedberg (S) 

2019-07-08—2019-07-14 Lars Härnström (M) 

2019-07-15—2019-07-21 Christer Sundqvist (M) 

2019-07-22—2019-08-04 Ulrica Truedsson (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att 

tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under sin ledighet från och 

med den 24 juni 2019 till och med den 4 augusti 2019. Behovet av förordnande avser 

frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält att han 

finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle behövas. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Johan Söderberg  

Anneli Hedberg  

Lars Härnström 

Christer Sundqvist  

Ulrica Truedsson 

Akten 
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§ 106 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förordnande av t.f nämnd administrativ chef 

T.f stöd och samordning och verksamhetschef, Karin Rytter, utses att utöver egen 

tjänst upprätthålla befattningen som t.f nämndadministrativ chef under tiden 

2019-05-15—2019-05-19. (KS del § 50) 

Dnr KS/2019:1-029 

 

Fullmakt för ärende i Nyköpings Tingsrätt  

Beslutas att utfärda fullmakt för Erland Fröjd, enhetschef vid avdelningen för gata 

och anläggning på service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun, att föra 

Katrineholms kommuns talan i mål nr 995-19 vid Nyköpings Tingsrätt. (KS del § 45) 

Dnr KS/2019:162-050 

 

 

Information om redan anslagna delegationsprotokoll 

Bidrag till invigningen 16 days of activism against genderbased violence  

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag om 10 000 kronor till föreningen kvinno- och tjejjouren Miranda.  

Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 46) 

Dnr KS/2019:170-045 

 

Bidrag till Mångkulturell festival 2019  

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till Kulturföreningen DuD. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 47) 

Dnr KS/2019:179-045 

 

Bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2019  

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 28 000 kronor till Frisksportsklubben Björken och Södermalands 

Frisksportdistrikt. 

Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 49) 

Dnr KS/2019:189-045  

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

_________________ 
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§ 107 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  

19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

 

19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet och Vision 

 

19:23 AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 

skyddsfunktion 

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.  

_________________ 
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§ 108 

Meddelanden  

Protokoll och protokollsutdrag 

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte, 2019-03-18. 

Handl. nr 2019:997 

 

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte, 2019-03-18. 

Handl. nr 2019:998 

 

Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med 

Regionstyrelsen, 2019-04-12. 

Handl. nr 2019:1061 

 

Region Sörmland har översänt ett protokoll från sammanträde med Gemensamma 

patientnämnden, 2019-04-24. 

Handl. nr 2019:1168 

 

Protokollsutdrag från viadidaktnämndens sammanträde 2019-04-16 -§ 18 Ekonomi 

åtgärdsplan för budget i balans. 

Handl. nr 2019:1051 

 

Protokollsutdrag från bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23 - § 20 Ekonomi i 

balans 2019.  

Handl. nr 2019:1062 

 

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde 2019-04-23 - § 13 Ekonomi i 

balans 2019.  

Handl. nr 2019:1148 

 

 

Övrigt 

Samråd Björshults avfallshandläggning Nyköpings kommun 

Katrineholms kommun har getts möjligheten att lämna synpunkter på ärendet 

gällande samråd om Björshults avfallshandläggning Nyköpings kommun. Ärendet har 

skickats på remiss till samhällsbyggandsförvaltningen vilka inte har inkommit med 

några synpunkter. Katrineholms kommun avstår således från att lämna några 

synpunkter.  

Dnr KS/2019:145-450 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt förslag till detaljplan för Bäverstigen för 

granskning. 

Dnr KS/2019:176-212 
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Regeringskansliet har översänt remiss – Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation 

(SOU 2019:14) 

Katrineholms kommun avstår från att yttra sig. 

Dnr KS/2019:180-000 

 

Länsstyrelsen Södermanland har översänt handlingsplan för grön infrastruktur. 

Handl.nr 2019:1174 

 

Sveriges kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2019 

- SKL:s sammanträdesplan för 2020 

Handl.nr 2019:1211 

 

Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.  

_________________ 
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KS/2019:132 - 000

Reservation angående: Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och

förtroendevalda i Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för
styrdokumentet Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och

förtroendeva lda i Katrinehol ms kom m un till och med 2022-L2-31

Anvisningsdokumentet föreslog att: - Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av

kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i

a lkohollagstift ningen.

Kristdemokraterna, Centerpartiet, och Vänsterpartiet ansåg att kommunala skattemedel ej ska

användas till alkoholhaltiga drycker vid representation vid något tillfälle.

Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet.

Katrinehofm 29 mai2Ot9

Frondelius, Kristdemokraterna ksson, Centerpartiet

Victoria Ba rrsäter, Centerpa rtiet Tony Rosenda hl, Vänsterpartiet

M
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DNR KS/2018:337-1,49

Reservation angående Svar på motion om Rätt till deltid

Motionen handlar om att kommunen ska ta sitt ansvar för att underlätta för rekrytering av

deltidsbrandmän. Detta kan ske genom att kommunen uppmuntrar och ger praktiska möjligheter till
den som vill engagera sig som deltidsbrandman. Det handlar alltså om en viljeyttring som kan slås

fast i en policy eller liknande. Sr7ftet är att säkra tryggheten i hela kommunen, så att det finns

utbildad personal i beredskap vid bränder och olyckor.

Av motionssvaret framgår att det finns rekryteringsproblem på landsbygden "där antalet

arbetsplatser är begränsade". Det är just av den anledningen som det är viktigt att kommunen, som

arbetsgivare, har en välvillig inställning till kombinerade tjänster.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att kommunstyrelsen skulle bifalla motionen.

Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 29 maj 2019

rF riksson, Centerpa rtiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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KS/2019:158 - 009

Reservation angående svar på motion om undvik vilseledande marknadsföring av
Katrineholms kommun

Motionen belyser en diskrepans i kommunens bildspråk "kom som du är, stanna så länge du
vill, vi är alla familj hä/' och kommunens ledande företrädares uttalanden "de ska inte vara
här, de ska vara i sina hemlände/'. Liknande bilder är således vilseledande.

Därför yrkade vi bifalltill motionen att den grafiska profilen kompletteras med en tydlig
bildpolicy för att minska risken att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.

Då vårt yrkande att bifalla motionen avslogs reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm den 29/5

VictoriaBarrsäter,Centerpartiet TonyRosendahl,Vänsterpartiet

Centerpartiet
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Reseruation

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning)

KSl2Ot9zL47

I kommunens trafikstrategi talar vi om behovet av att öka kollektivtrafiken och hur vi vill styra om

från biltrafik till just kollektivtrafik för miljöns skull. Men de beställningar vi lägger in till
kollektivtrafikmyndigheten har endast ambitionen att hålla kollektivtrafiken på den nivå som vi har

idag. För att förverkliga de mål vi har satt upp behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken.

Vi yrkade att:

Utöver den utökade sträckning för linje 414 tillJulita Gård under sommartid, att ambitionsnivån och

omfattningen av beställningen på kollektivtrafik för 2020 till kollektivtrafikmyndigheten höjs så att
den bättre motsvarar de mål som anges i trafikstrategin.

Att

En informationskampanj med syfte att upplysa om kollektivtrafikens fördelar och få fler
Katrine holma re att vä lja kol lektivtrafik in leds.

Samt att:

En översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken inleds för att ta fram förslag på

förbättringa r av kollektivtrafiken som motsva ra r medborga rnas behov.

Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Victoria Barrsäter (C)

Katrinehofm 2915 -zOLg

riksson (C)

///
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rniljöportiet de gröno
KATRINEHOTM

20190529

Särskilt yttrande
Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik ftir år 2020 (Trafikbeställning)
KSl20l9zl47

I överensstämmelse med det yrkande som Vänsterpartiet och Centerpartiet ftirt fram lämnar
Miljöpartiet foljande särskilda yttrande rörande ambitionen att utveckla kollektiwrafiken i
Katrineholms kommun:

I kommunens trafikstrategi talar vi om behovet av att öka kollektivtrafiken och hur vi vill styra om
från biltrafik till just kollektivtrafik ftir miljöns skull. Men de beställningar vi lägger in till
kollektivtrafikmyndigheten har endast ambitionen att hålla kollektivtrafiken på den nivå som vi har
idag. För att lorverkliga de mål vi har satt upp behöver vi höja ambitionsnivån ftjr kollektivtrafiken

Utöver den utökade sträckning ftr linje 414 tlll Julita Gård under sommartid, bör ambitionsnivån
och omfattningen av beställningen på kollektivtrafik for 2020 till kollektivtrafikmyndigheten höjas
så att den bättre motsvarar de mål som anges i trafikstrategin.

Dessutom bör en informationskampanj med syfte att upplysa om kollektivtrafikens fordelar och fii
fler Katrineholmare att välja kollektivtrafik inleds.

En översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken bör också göras lor att ta fram
forslag på forbättringar av kollektivtrafiken som motsvarar medborgarnas behov.

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

Datum enligt ovan

Nicklas Adamsson

/w
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