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§ 17 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Näringslivshändelser 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om väsentliga händelser inom 
näringslivet. 
 
Nyföretagande 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att 19 nya företags startat i 
Katrineholm under januari 2017. Detta kan jämföras med 21 nya företag i januari 
2016. 
 
Kundenkät 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om den kundenkät som sammanställts 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Enkäten innehåller områdena 
handläggningstid, bemötande, tillgänglighet samt information på webbsida och 
omfattar perioden 2013-2016. 
 
Markstrategi 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om markstrategi för 
etableringsområden som omfattar bl a gemensam strategi för kluster, prissättning och 
kommande markförsörjning.  
 
Rekryteringar 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om pågående rekryteringar av 
samhällsbyggnadschef samt planerade rekryteringar i samband med 
pensionsavgångar under hösten 2017. 
 
Extratjänster 
Kommunkoordinatorn Karin Rytter informerar om pågående arbete med extratjänster. 
Cirka 25 personer är antingen igång i arbete eller på gång. 
 
Matchning av kompetens till företagen 
Internationell samordnare Josefin Smeds informerar om projektet Tillväxt Västra 
Sörmland och som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen och Viadidakt och i 
samverkan med näringsliv, arbetsförmedling, andra näringslivsfrämjande aktörer 
samt kommunerna i västra Sörmland (d v s Katrineholm, Flen och Vingåker).  
 
Det förväntade resultatet är bl a att näringslivet får en tydligare bild av vilka aktörer 
som finns, långsiktig metod för samverkan kring kompetensmatchning samt 
inspirerande mötesplatser. Projektet pågår under perioden januari 2017 till och med 
maj 2019. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Parkerings- och trafikstrategi 
Utredare Jennie Lind informerar om parkerings- och trafikstrategi. Strategin ska 
främja tillgänglighet, ge säkra och trygga trafiksystem samt stödja attraktiva 
livsmiljöer. Förslaget är på remiss ett förslag för ställningstagande är planerat till juni 
2017. 
 
Befolkningsstatistik 
Handläggare Per Johansson informerar om befolkningsstatistik för 2016 som kommit 
från Statistiska Centralbyrån. Per den 31 december 2016 hade Katrineholms kommun 
en befolkning på 33 722 personer. Detta kan jämföras med motsvarande tidpunkt 
2015, då folkmängden uppgick till 33 462 personer. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), 
Pat Werner (S), Gunilla Magnusson (S), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), 
Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica 
Truedsson (S), Ylva G. Karlsson (MP), Sten Holmgren (C) samt förvaltningschefen 
Lars Hågbrandt, kommunchefen Sari Eriksson, kommunkoordinatorn Karin Rytter, 
utredare Jennie Lind, internationell samordnare Josefin Smeds  och handläggaren Per 
Johansson. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Regionbildning  
Regiondirektören Cristine Dahlbom Nygren och biträdande regiondirektören 
Catharina Frändberg från Regionförbundet Sörmland samt projektledaren Eva 
Andrén, Landstinget Sörmland informerar om regionbildning. Uppdraget är att 
initiera ett förberedelsearbete inför en regionbildning. En del i förberedelsearbetet är 
besök i kommunstyrelserna i länet.  
 
Informationen beskriver vad regionbildning innebär och hur processen ser ut. Det 
främsta motivet för en regionbildning är att stärka regionen för framtiden genom bl a 
samordning av det regionala utvecklingsarbetet, en direktvald politisk församling, 
stark samtals- och förhandlingspart mot stat och andra aktörer samt ökat 
helhetsperspektiv.  
 
Den tidplan som redovisas pekar på att, förutsatt att alla delar i processen faller ut 
enligt plan och att nödvändiga beslut fattas, kan Region Sörmland bildas vid årsskiftet 
2018/2019. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 
Magnusson (S), Inger Fredriksson (C) samt Cristine Dahlbom Nygren regiondirektör 
för Regionförbundet Sörmland, Catharina Frändberg biträdande regiondirektör för 
Regionförbundet Sörmland och Eva Andrén projektledare Landstinget Sörmland. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19 

Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK  
Verksamhetscontrollern Anna Marnell informerar om Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKIK) för 2016. KKIK omfattar områdena kommunens tillgänglighet, 
trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet 
samt kommunen som samhällsutvecklare. KKIK jämför resultat över tiden och med 
andra kommuner samt resultat i relation till uppsatta mål.  
 
I informationen redovisas följande mått: svar på en enkel fråga (via maila och 
telefon), andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, vänte tid på 
plats i förskola för de barn som inte fått en placering på önskat datum, väntetid för 
särskilt boende, trygghet samt personalkontinuitet inom hemtjänsten. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Joha 
Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), Gunilla Magnusson (S), Ulrica Truedsson (S) 
samt verksamhetscontrollern Anna Marnell. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 20 

Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun  
(KS/2017:63)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar det utställda förslaget till vatten–och avloppsplan för 
Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har angett att kommunerna 
behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Kommunstyrelsen beslutade 
i februari 2012 uppdra till Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) att upprätta 
VA-plan för Katrineholms kommun. I april 2014 antog kommunfullmäktige en VA-
policy som grund för utarbetandet av VA-planen. 
 
Förslag till VA-plan skickades under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015 på 
samråd varpå synpunkter inarbetades i tillämpbara delar. Det reviderade planförslaget 
var utställt under perioden från den 1 november till den 30 november 2016. Resultatet 
är det slutliga förslaget till VA-plan för antagande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-02-02 
• Skrivelse från Sörmland Vatten- och Avfall AB, 2017-01-31 
• VA-plan för Katrineholms kommun 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L) Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M), Ylva G. Karlsson 
(MP), Inger Fredriksson (C) samt Lotta Edström VA Strateg Sörmland Vatten och 
Avfall AB. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 21 

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler  (KS/2016:22)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll och förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter. 
 
Förvaltningens bedömning 
Underhållsnivån för verksamhetslokalerna fastslås varje år efter överläggningar 
mellan kommunen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB).   
 
Sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje 
fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en 
långsiktig plan för fastighetsunderhållet.  
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-09 
• Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler, 2016-01-03 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha 
Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens 
eget förslag till beslut. 
 
_________________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 22 

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar  
(KS/2016:219)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
stadsskyltar i samband med vägvisningsplanen och därmed anse motionen vara 
besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras yrkande reserverar 
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser.  
 
I kommunstyreslens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Båda nämnderna är av den 
uppfattningen att stadsskyltar bör ses över i samband med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram vägvisningsplan. Båda nämnderna anser 
att motionen ska bifallas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-30 
• Ordförandens förslag till beslut, 2016-12-20 
• Motion om att sätt upp stadsskyltar 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 74, 2016-11-10 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 51, 2016-12-06 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD) på bifall till 
motionen. 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 23 

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping  
(KS/2016:316)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från service- och 
tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande  reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Joha Frondelius  (KD). Den skriftliga reservationen redovisas som 
bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan 
ordnas.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. I beredningen har yttrande 
inhämtats från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. Båda 
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det i 
anslutning till bussbytespunkt finns parkeringsplatser som tjänar som 
pendlarparkering. Nämnderna anser därmed att det inte behöver utredas var en 
pendlarparkering kan ordnas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-06 
• Ordförandens förslag till beslut, 2016-02-06 
• Motion: Pendlarparkering i Äsköping 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2016-11-10, § 75 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 14 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Joha Frondelius  (KD) på bifall till 
motionen. 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 24 

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet  (KS/2016:376)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om uppföljning av skälig 

bostadskostnad inom försörjningsstödet, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med 
socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare rutiner för ökad kontroll i samband 
med prövning av försörjningsstöd, mot bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det 
arbete som pågått mellan Katrineholms kommun och KFAB om oriktiga 
hyresförhållanden. 

 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Mot 
beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras yrkande reserverar sig 
Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C) Tony Rosendahl (V) och Ylva G. 
Karlsson (MP). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att 
kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget. 
 
Ärendet har översänts på remiss till socialnämnden. Socialnämnden gör bedömningen 
att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade 
i den löpande verksamheten. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter och nämnden bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna. 
 
Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Då detta arbete tangerar 
motionens intentioner, har det åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15 
• Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-02-15 
• Tjänsteskrivelse KFAB, 2017-01-19 
• Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2017-01-25, § 7 
• Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2017-01-16 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Motion från Kristdemokraterna om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 
försörjningsstödet, 2016-09-20 

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Joha Frondelius (KD) yrkar på bifall till motionen. Ewa Callhammar (L) med 
instämmande av Inger Fredriksson (C) Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlsson 
(MP) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande på bifall till motionen. Han finner att 
styrelsens biträder ordförandens eget förslag till beslut. Därpå ställer ordförande 
proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) med fleras 
yrkande på att motionen ska anses vara besvarad. Han finner att styrelsens biträder 
ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 25 

Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa  
(KS/2016:433)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen samt ge service- och tekniknämnden i uppdrag 
att inleda en dialog med föreningar och andra ideella organisationer rörande intresset 
för att inrätta sportotek med annan huvudman än Katrineholms kommun. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ylva G. Karlssons (MP) med fleras yrkande 
reserverar sig Ylva G. Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), 
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga B. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek. Att låna istället 
för att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att 
gratis låna sportutrustning.  
 
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
service- och tekniknämnden. Motionens intentioner ligger i linje med kommunplanen, 
det idrottspolitiska programmet och inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i Katrineholms kommun”. Dock anser service- och 
tekniknämnden att ett sportotek bör drivas av annan huvudman än kommunen. 
Nämnden anser att det bör undersökas vilka förutsättningar som finns för att 
föreningar eller andra ideella verksamheter står som huvudman. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-02 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-02 
• Motion Sportotek. Att låna istället för att köpa 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 6, 2017-02-09 
 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ylva G. 
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Joha Forndelius (KD) 
och Tony Rosendahl (V) 
 
Förslag och yrkande 
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) bifall till motionen. 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ylva G. Karlssons (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 26 

Undertecknande av Den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (CEMR)  (KS/2017:53)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen undertecknar den europeiska 

deklarationen för jämställdhet (CEMR). 
 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
jämställdhet för beslut i kommunfullmäktige juni 2018.  

 
Sammanfattning av ärendet 
År 2010 antog Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ett nytt styrsystem, ett 
jämställdhetsintegrerat styrsystem. I enlighet med styrsystemet påbörjades det 
långsiktiga arbetet med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter, i 
planering, genomförande och uppföljning. Ett pågående arbete som kräver uthållighet 
och medvetenhet för att förändringarna ska bli hållbara över tid. Som ett led i arbetet 
med att stärka och utveckla en jämställd service och resursfördelning samt ett 
jämställt bemötande har folkhälsoutskottet givit kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på undertecknande av CEMR deklarationen.  
(2015-11-02, § 24 och 2016-06-08, § 10) 
 
Ärendets handlingar 

• Protokollsutdrag från folkhälsoutskottet, § 4, 2017-02-08 
• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2017-02-02 
• Den europeiska deklarationen för jämställdhet  
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 27 

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Sörmland 2017-remissversion  (KS/2016:462)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande och låter detta utgöra 
remissvar till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun har från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet erhållit en 
remiss rörande Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 för yttrande.  
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är lagstadgat och utgör den plattform för 
arbetet som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart 
trafikslagsövergripande transportsystem. Programmet är strategiskt och långsiktigt till 
sin karaktär. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet men främst den trafik som 
tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande inom länet och till 
angränsande län. 
 
Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och är samordnat med 
den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen, liksom med annan 
samhälls- och infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Avsikten är att det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av 
direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i samband med direktionens 
sammanträde den 16 mars 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-13 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 - remissversion november 

2016 – februari 2017 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ylva G. 
Karlsson (MP) samt avdelningschefen Lars Ramstedt. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 
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§ 28 

Omdisponering av investeringsanslag (KS/2017:37)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, att för täckande av ökade kostnader för Genomfarten 
(investeringsprojekt 60046), omdisponera samtliga kvarvarande medel från anslaget 
ur 2016 års investeringsbudget från projekten ”Gator, övrigt” (investeringsprojekt 
60009), 1,2 miljoner kronor, och Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 
(investeringsprojekt 60071), 1,3 miljoner kronor, samt 2,5 miljoner kronor från 
Stortorget (investeringsprojekt 60019). 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras avslagsyrkande 
reserverar sig Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha 
Frondelius (KD) och Ylva G. Karlsson (MP). Skriftlig reservation redovisas som 
bilaga C. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för år 2017 finns 6 miljoner 
kronor anvisat för ombyggnad av Genomfarten i Katrineholm. Under förvaltningens 
utredningsarbete har det framkommit att kostnaderna för detta projekt blivit högre än 
förväntat varför ett förslag till omdisponering ur investeringsbudget 2016 föreligger.  
 
Den totala kostnaden beräknas till 16,5 miljoner kronor för delen Talltullen. 
Investeringen täcks förutom av de föreslagna omdisponerade medlen även med hjälp 
av budgeterade medel för 2017 och beviljade statsbidrag.  
 
De aktuella delarna för ombyggnad av Genomfarten under 2017 är trafikplats 
Talltullen samt delar av Stockholmsvägen.  
 
Anledningen till omdisponeringen är förutom att kostnaderna för arbetena har ökat, 
också att den planerade flytten av Kullbergska sjukhusets entré inte blir av och att 
ombyggnaden av Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredagatan därför inte behöver 
genomföras. Beviljade statsbidrag för detta projekt kommer då i stället att kunna 
användas till projekt Genomfarten. Samråd i den frågan har skett med 
Regionförbundet och Trafikverket. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2017-01-17 
• Översiktlig kostnadskalkyl, Talltullen, 2016-12-16 
• Översiktskarta, Talltullen 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) 
och Ylva G. Karlsson (MP). 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Ylva G. Karlsson (MP) på avslag. Lars 
Härnström (M) yrkar på bifall. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) med 
fleras avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 29 

Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna 
och Staden" (KS/2017:54)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag på 325 000 kronor till föreningen 

Fogelstad Musikteater, avseende kostnader för producent och det förberedande 
arbetet under 2017 med musikteaterprojektet ”Kvinnorna och Staden”. Pengarna 
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 

2. Vidare, förelås att kultur- och turismnämnden i samband med arbetet med 2018 
års budget tar upp 175 000 kronor för det fortsatta arbetet och genomförande av 
musikteaterprojektet ”Kvinnorna och Staden” under 2018 samt 250 000 kronor i 
förlustgaranti för samma projekt.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Fogelstad Musikteater har inkommit med en ansökan om ekonomiskt 
bidrag till förberedelser och genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och 
Staden” under 2017-2018. Av den inlämnade ansökan framkommer att 
projektförberedelserna påbörjas under februari 2017 och genomförs i form av 
teaterföreställningar sommaren 2018, vilka spelas vid de gamla lokstallarna i 
Katrineholm.  
 
Syftet med projektet är att lyfta fram den kvinnohistoria som författaren Kerstin 
Ekman beskriver i sin romansvit ”Kvinnorna och Staden”. Genom själva 
projektetarbetet som form vill föreningen stimulera mötet mellan människor med 
olika bakgrunder, etniciteter och erfarenheter. 
 
Företrädare för föreningen, ordförande Marie Selander och kassör Kristina Malmnäs, 
har presenterat projektet för kommunstyrelsens ordförande. Ansökan är också 
avstämd med ordförande för kultur- och turismnämnden samt kultur- och 
turismförvaltningens chef. 
 
Det ovan föreslagna beslutet är förankrat hos föreningen och gör därmed projektet 
genomförbart. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-08 
• Skrivelse från Fogelstad Musikteater, 2017-01-30 
• Projektbeskrivning ”Kvinnorna och Staden i Katrineholm 2018” 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Cecilia 
Björk (S). 
_________________ 
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Beslutet skickas till: 
Kultur- och turismnämnden 
Fogelstad Musikteater 
Akten 
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§ 30 

Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen  
(KS/2016:417)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och turismnämnden samt service- och 
tekniknämnden att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla och effektivisera 
beredningsprocessen samt att i övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat om nämndernas beredningsprocesser är 
ändamålsenligt. Granskningen har varit avgränsad till att omfatta kultur- och 
turismnämnden samt service- och tekniknämnden. Revisorerna anser att de båda 
nämnderna i allt väsentligt har ändmålsenliga beredningsprocesser och arbetar på ett 
systematiskt sätt.  
 
Revisorerna rekommenderar dock att kultur- och turismnämnden ska inkludera barn- 
och jämställdhetsperspektiven i sina beslutsunderlag. Rekommendationen till service- 
och tekniknämnden är att nämnden säkerställer att beslutsförslag kommuniceras 
mellan förvaltningschef och nämndordförande. 
 
Av de yttranden som nämnderna lämnat, framkommer att man anser att de 
rekommendationer som revisorerna lämnar är av godo och ska följas.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-30 
• Granskning av beredningsprocessen, Revisorerna, 2016-10-20 
• Revisionsrapport: granskning av nämndernas beredningsprocesser, pwc,  
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 87, 2016-12-08 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21 

_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Kultur- och turismnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Akten 
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§ 31 

Familjecentral i Nävertorp  (KS/2017:98)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram och 
sammanställa kostnader för inrättande av en familjecentral i Nävertorp inför 
budgetarbetet hösten 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med berörda parten inom 
Katrineholms kommun och Landstinget i Sörmland angående inrättande av 
familjecentral i Katrineholm. 
 
I kommunplan 2015-2018 står följande: ”För att stärka familjer, både barn och 
föräldrar, vill vi tillsammans med landstinget utreda och eventuellt starta en 
familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral 
samverkar.” 
 
I övergripande plan med budget 2015-2017 under rubriken ”Särskilda uppdrag” 
beskrivs ett uppdrag att genomföra en förstudie om inrättande av en familjecentral där 
öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar. 
Bildningsförvaltning och socialförvaltningen har tagit fram en förstudie benämnd   
”Inrättande av en familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral 
och socialtjänst samverkar” som redovisades för kommunstyrelsen 2015-08-26. 
 
Under 2016 stod det klart att landsstinget har för avsikt att flytta vårdcentralen i 
Nävertorp till andra lokaler. Nuvarande vårdcentralslokaler skulle efter en del 
ombyggnation bli en utmärkt familjecentral i Katrineholm. Representanter från 
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) har haft ett antal möten med representanter från 
landstinget för att diskutera möjliga lokaler för familjecentral i Katrineholm. 
  
För att kunna ta ställning till inrättande av familjecentral, med inriktning mot en 
placering i Nävertorp, behöver aktuella kostnader tas fram inför budget 2018.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 32 

Kompetensförsörjningsplan 
kommunledningsförvaltningen (KS/2017:86)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen för 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016 – 2017 fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för den 
långsiktiga personalförsörjningen. Strategisk kompetensförsörjning innebär att 
Katrineholms kommun arbetar med kompetensförsörjning ut ett strategiskt 
perspektiv, det vill säga att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i 
organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och 
kontinuerligt förändra vid behov. 
 
I juni 2015, § 130, antog kommunstyrelsen strategi för kompetensförsörjning. I 
dokumentet anges att kompetensförsörjningsplan med handlingsplan per nämnd ska 
tas fram årligen. Mot bakgrund av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram 
en kompetensförsörjningsplan. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-13 
• Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 33 

Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen  (KS/2017:85)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för år 2016 med bilagor 

och lägger den till handlingarna. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av 
92 657 tkr avseende investerings- och exploateringsprojekten enligt bilagorna 
”Begäran om ombudgetering av investerings- och exploateringsmedel från 2016 
till 2017. 

 

3. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har 
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med 
delårsrapporten 2017. 

 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras yrkande reserverar 
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD). Skriftlig reservation från Tony Rosendahl 
(V) redovisas som bilaga D. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med 
bokslut för verksamhetsåret 2016. Kommunstyrelsen redovisar en bokföringsmässig 
negativ avvikelse på totalt – 1 901 tkr. 
 
Kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt de kommuncentrala 
ansvarsnivåerna har positiva avvikelser förutom kommunikationer, där en 
felperiodisering skett av kostnad mellan 2015 och 2016 samt på fastigheter och 
lokaler där kostnader för anvisningsboenden bokförts. 
 
De medel som beslutats om för nya boendet täcker inte kostnader för den moms som 
inte får dras av vid nybyggnation av bostäder. De positiva avvikelserna beror till stor 
del på vakanser och sjukskrivningar samt ej nyttjade konsultkostnader.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat uppgår för 2016 till – 3267 tkr. Katrineholm 
utvecklas, växer och förändras, vilket leder till fler invånare och ökande 
skatteintäkter. Den positiva utvecklingen påverkar initialt 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling. För att snabbt möta behov av 
utveckling har konsulter anlitats, vilket delvis kompenserats genom vakanta tjänster. 
Samtidigt har driftbidragen och försäljning av tjänster varit lägre än förväntat och 
bidragit till förvaltningens resultat. 
 
Kommunstyrelsen har en total investeringsbudget på 118 095 tkr, varav 
exploateringsbudgeten omfattar 66 063 tkr. Av investerings- och exploateringsmedlen 
begärs 92 657 tkr omfört till 2017 för bland annat Stortorget samt 
bredbandsutbyggnad.  
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Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
• Årsredovisning 2016 kommunstyrelsen med bilagor 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD) på avslag 
beträffande punkt 2 i beslutet till förmån för egen budget. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag och Ewa Callhammars (L) med fleras 
yrkande. Han finner att styrelsen biträder kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 34 

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016  
(KS/2017:73)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2016.  
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utvecklingen och förbättringen av den 
interna kontrollen och lägger i övrigt rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den interna kontrollen syftar till verksamhetsutveckling samt säkerställandet av 
verksamhetsprocesser för kvalitet och effektivitet. Med intern kontroll avses åtgärder 
som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens 
samtliga verksamheter och därmed minska risken för fel. 
 
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll, ska 
nämnderna löpande följa upp kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och, 
senast, i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet under 2016. Uppföljningen av 2016 års internkontrollplan omfattar 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gjorda 
uppföljningen visar att verksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde i allt 
väsentligt fungerar väl.  
 
Den sammantagna bedömningen är att processerna inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde utvecklats och förbättrats, jämfört med tidigare år. Dock finns 
allt jämt utvecklings- och förbättringsområden. I förekommande fall har rutiner och 
liknande setts över. Där brister har förekommit, har detta påtalats för berörda i syfte 
att skapa förutsättningar för bättre verksamhet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-08 
• Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2016 med bilagor 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
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§ 35 

Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun  (KS/2017:57)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av trygghetsarbetet i Katrineholms 
kommun till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vartannat år deltar Katrineholms kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning för att få medborgarnas syn på sin kommun. Resultatet från 
undersökningen hösten 2016 visar att den upplevda tryggheten har fått lägre betyg än 
i tidigare genomförd undersökning år 2014 och också lägre än resultatet för samtliga 
deltagande kommuner samt än deltagande kommuner i samma storleksklass. 
 
SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning. Analyserna syftar till att 
peka ut områden som kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare. 
Området trygghet är ett sådant område. 
 
Eftersom undersökningen är en attitydsundersökning och inte en brukarundersökning, 
behöver områdena som SCB tar fram som prioriterade, nödvändigtvis inte vara 
områden som måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig 
kunskap om ett visst område och behöver mer information om verksamheten. 
 
Med anledning av det lägre resultatet vad gäller tryggheten i kommunen, är det viktigt 
att synliggöra det arbete som Katrineholms kommun utför inom området – att 
synliggöra hur förvaltningarna arbetar för att uppnå det övergripande målet att 
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. En 
sammanställning över kommunens samlade trygghetsarbete, såväl internt som externt 
har gjorts. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-01 
• Tjänsteskrivelse, Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun, 2017-01-13 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 36 

Utökning av parkeringsövervakning  (KS/2017:95)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporteringen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i Övergripanden plan med budget 2017 – 2019 
uppdragits att utöka parkeringsövervakningen i centrum. Syftet är att frigöra fler P-platser 
för besökare som kommer till centrum för handel och upplevelser. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2017. 
 
Förvaltningen har utökat parkeringsövervakningen från 30 timmar i veckan till 40 
timmar i veckan, en ökning med 25 %. Övervakningen har koncentrerats på 
parkeringsövervakning i centrum för att öka tillgängligheten till parkeringsplatser i de 
centrala delarna. Det kan konstateras, redan efter en månads övervakning, att det 
finns ett behov av övervakning för att frigöra och öka tillgängligheten till 
parkeringsplatser för de besökare som skall utnyttja centrums faciliteter.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-02-22   31 
 
§ 37 

Kommunplan  (KS/2017:107)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner halvtidsuppföljningen av kommunplan 2015-2018 och 
meddelar den till kommunfullmäktige samt lägger den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Våren 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet 
”Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018”. Tillsammans med Vision 2025 och 
översiktsplanen, visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens 
övergripande planering. 
 
I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med 
budget, för nämndernas planer och budgetar samt ägardirektiv till de kommunala 
bolagen. Den ligger även till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och 
årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för 
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. 
 
Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar, 
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. 
Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska 
ambitionerna har kommit och på så sätt ge underalg för planering och prioritering för 
återstoden av mandatperioden. 
 
I sammanställningen redovisas en aktuell bedömning av läget i halvtid på 
mandatperioden. Bedömningen baseras på underlag till årsredovisningen för 2016 
som inkommit till ekonomi- och upphandlingsavdelningen från förvaltningarna. 
Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt våren 2018. 
Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för 
resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av 
texterna i kommunplanen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-20 
• Halvtidsuppföljning av kommunplan 2015-2018 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 38 

Anmälan om delegationsbeslut  
Handläggare Per Johansson utses att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som 
kanslichef under tiden en 20 februari 2017 till och med den 3 mars 2017. (KS del § 
24.) 
Dnr KS/2017:1-20 
 
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fodringar 
 

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf 
Barnomsorg 12 806:- 31 januari 2017-01-31 
Markavgift gatupratare 500:- 31 januari 2017-01-31 
Omsorg och service 19 839:- 31 januari 2017-01-31 
Hyra av båtplats 950:- 31 januari 2017-01-31 
Ej återlämnat material till 
biblioteket 

600:- 31 januari 2017-01-31 

Dnr KS/2017:2-040 
 
Yttrande över ansökan till hemvärnet: 
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att 
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet.(KS del § 
11.) 
Dnr KS/2017:3-163 
 
Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 224 320 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS del § 13.) 
 

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 680 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS del § 14.) 
 

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 130 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos 
Kommuninvest i Sverige AB. (KS del § 15.) 
 

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
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går i borgen såsom egen skuld för lån om 245 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB.(KS del § 20.)  
Dnr KS/2017:4-049 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Bidrag till rockoperan "Från mörker till ljus": 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 43 000 kronor till rockoperan ”Från mörker till ljus”. 
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 3.) 
Dnr KS/2017:13-045 
 
Bidrag till musikanläggning till Pensionärernas Linedance-uppvisning, 
Katrineholmsveckan 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 4 000 kronor till en musikanläggning till SPF seniorerna Näckrosen.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 5.) 
Dnr KS/2017:18-045 
 
Bidrag till 100-årsfest - SPF seniorerna Linden: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 500 kronor till en 100-årsfest till SPF seniorerna Linden.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 6.) 
Dnr KS/2017:25-045 
 
Bidrag till lokalkostnad - Eritreanska föreningen i Katrineholm: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till lokalkostnad till Eritreanska föreningen i Katrineholm.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 4.) 
Dnr KS/2017:38-045 
 
Bidrag till föreningen Romano Merako för arrangemang på romernas nationaldag 
2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till arrangemang på romernas nationaldag 2017 till 
föreningen Romano Merako.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 7.) 
Dnr KS/2017:39-045 
 
Yttrande över ansökan om att använda svävare på Hjälmaren: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att 
Katrineholms kommun har inget att erinra mot att ansökan om tillstånd att använda 
svävare på sjön Hjälmaren beviljas. (KS del § 10.) 
Dnr KS/2017:43-109 
 
Bidrag till hyra för Gårdshuset 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2017 till Pensionärsalliansen.  
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Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 9.) 
Dnr KS/2017:44-045 
 
Bidrag till Doundoun flashmob 2017 – DUD: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Doundoun flashmob 2017 till kulturföreningen DuD 
Katrineholm.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 8.) 
Dnr KS72017:46-045 
 
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till stipendier till KFV Marknadsföring i samband med 
Katrineholmsgalan 2017.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 17.) 
Dnr KS/2017:61-045 
 
Försäljning av fastigheten Vägskälet 17:1: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar kommunstyrelsens 
ordförande dels att försälja fastigheten Vägskälet 17:1 i Katrineholms kommun till 
Sjötorps Fastigheter 2 AB, dels att undertecknandet av köpeavtal avseende 
fastigheten ska göras av kommunstyrelsens ordförande. (KS del § 19.) 
Dnr KS/2017:71-232 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran 
Dahlström (S) och Pat Werner (S). 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbesluten till handlingarna. 
_________________ 
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§ 39 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:1  Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017 

 
17:4  Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro 
 
17:5  Internränta för år 2018 
 
Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 40 

Meddelanden  
Kallelser 
Landstinget Sörmland har översänt kallelse till Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård den 17 februari 2017. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 5/2017 
– Överenskommelse om män och jämställdhet. 
Handl nr 2017:111 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2017 
– Kvalitet i särskilt boende. 
Handl nr 2017:112 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 4/2017 
- Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2015. 
Handl nr 2017:120 
 
Dom 
Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 21 november 2016. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet om utbetalning av partistöd till Liberalerna. 
Dnr KS/2016:509-109 
 
Övrigt 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt två rapporter ”Kartläggning och 
behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län” samt delrapporten 
”Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet”. 
Dnr KS/2017:67-104 
 
Konstnärlig utsmyckning av Talltullen: 
Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag på konstnärlig utsmyckning av 
Talltullen i samband med att trafikplatsen byggs om. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast i februari 2017.  
Då skissuppdrag till tre konstnärer sträcker sig över perioden mars till april 2017, kan 
de förslag som väljs ut presenteras på kommunstyrelsen tidigast i maj månad. 
Invigningen av konstverket skjuts fram till omkring midsommar år 2018. 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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Kristdemokraterna

Reservation angående Motion om pendlarparkering i Äsköping

För att värna miljön och klimatet är det viktigt att så stor del av pendlingen som möjligt sker

med kollektivtrafik. Boende på landsbygden behöver använda bil på grund av avståndet,

men kan byta till kollektiva färdmedel om parkeringsmöjligheter finns vid hållplatsen.

den nyligen beslutade "Översiktsplan Katrineholm del Landsbygden" finns följande test

under avsnittet "Trafik och resande":

• Möjligheterna att parkera med cykel enkelt och säkert ska utvecklas på landsbygden,

främst i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser.

• Tillgången till pendlar- och samåkningsparkeringar uid hållplatser för kollektivtrafik

samt vid strategiska knutpunkter ska förbättras.

• För att minska bilanvändandet är det viktigt att kunna erbjuda

samåkningsparkeringar på landsbygden, samt att erbjuda bra tillgång till

långtidsparkering isamband med busshållplatser på landsbygden.

Äsköping finns ingen allmän parkering, utan endast kundparkering i anslutning till privata

näringsidkare. Därför behöver pendlarparkering ordnas för att bidra till fördubblingsmålet

samt uppfylla Översiktsplanens skrivningar.

Vi yrkade därför att motionen ska bifallas.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 22 februari 2017

In~~--
r Fredri sson~— Ewa Gallhammar, Ylva G Karlsson,

Centerpartiet Liberalerna Miljöpartiet de gröna

Tony Rosendahl, Joha Frondelius,

Vänsterpartiet Kristdemokraterna
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Kristdemokraterna CENTERPARTIET Liberalerna

Reservation angående Motion om sportotek —att låna istället för att köpa

Tanken med ett sportotek är att man ska kunna låna sportutrustning kostnadsfritt

och därmed underlätta för fler att prova på olika idrotter. Att göra det enkelt att

spontant kunna låna utrustning har stöd i Kommunalplan 2015-2018, i det

idrottspolitiska programmet samt inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn

och ungdomar i Katrineholms kommun.

Att sportutrustningen dessutom nyttjas under hela dess livslängd är en bonus för

miljön.

Vi yrkade därför att motionen ska bifallas. Då vårt yrkande avslogs, reserverade vi

oss mot beslutet

Ylva G Karlsson In~er Fredriksson

Miljöpartiet Centerpartiet

Ewa Gallhammar Joha Frondelius

Liberalerna Kristdemokraterna

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet
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Liberalerna CENTERPAPTIET Kristdemolctatema

Reservation omdisponering av investeringsanslag. KS 2017:37

l?~ i ~..~ E~ ~-~ C

budgeten för 2017 är det 6 miljoner avsatta för ombyggnad av genomfarten i Katrineholm

och i det ingår ombyggnaden av Talltullen. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag som

hamnar på 16,5 miljoner enbart för ombyggnad av Talltullen. På kommunstyrelsen fick vi en

muntlig redogörelse att delen genomfarten Stockholmsvägen kommer kosta ytterligare ca

4,5 miljoner i ombyggnadskostnad. Trafikverkets bidrag för ombyggnad av genomfarten är

enligt projektchefen 5,5 miljoner.

Vi i oppositionen efterlyste statistik på hur förbifarterna påverkat både trafikflödet och

olyckorna, detta kunde man inte redogöra för. I efterhand har vi fått reda på att under de

senaste tre åren har det rapporterats 2 olyckor i Talltullsrondellen och båda två var lindriga.

Trafikflödet har enligt projektchefen Lars Ramstedt minskat beroende på plats i rondellen

med 10-45 %, med en genomsnittlig minskning på 25 procent.

Det fanns heller ingen redovisning vad denna ombyggnad kommer innebära i ökad

driftkostnad för kommunen.

Vi i oppositionen anser att det inte är försvarbart att lägga så mycket pengar på att bygga om

rondellen. Vi har redan tagit beslut om stora investeringar inom skola, äldreomsorg,

parkeringshus, brandstation mm och vi behöver fortsätta bygga ut barnomsorgen.

Alla dessa investeringar innebär kraftigt ökade driftkostnader och då är det inte försvarbart

att göra denna investering i Talltullen.

Vi yrkade därför på avslag.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 28 februari 2017

Ewa Gallhammar

Liberalerna

Joha Frondelius

Kristdemokraterna

In~r Fredriksson

Centerpartiet

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet

Ylva G Karlsson,

Miljöpartiet de gröna
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Reservation. Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen. KS/2017:85 — 041

På kommunstyrelsemötetyrkade jag avslag på punkt två i beslutsärendet till förmån för

ombudgetering enligt den investeringsbudget Vänsterpartiet tog fram inför budgetfullmäktige i

november 2016.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet på den punkten.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/2-2017

~~ ~~
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