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§ 1 

Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och 
Katrineholms Industrihus AB  (KS/2016:499)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Cecilia Björk (S) som ny ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB för tiden till och med ordinarie 

bolagsstämma 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bolagsordning för Katrineholms Fastighet AB (KFAB), ska styrelsen för 

KFAB utses av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun, för tiden från den 

ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Motsvarande ordning gäller för Katrineholms Industrihus AB 

(KIAB). 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutade entlediga Monica Johansson (S) från uppdraget 

som ledamot i KFAB och KIAB finns en vakant plats. Socialdemokraterna har nu 

nominerat Cecilia Björk (S) som ny ledamot i de båda bolagen. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Cecilia Björk 

Katrineholms Fastighets AB 

Katrineholms Industrihus AB 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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§ 2 

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende  (KS/2016:473)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) så att avgiften på 50 kronor för hembesök 

av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i hemsjukvården, tas bort. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget i Södermanlands län har beslutat om avgiftsfri primärvård från och med 

den 1 januari 2017. I styrdokumentet ”Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet” (KFS 4.13) anges att kommunens avgifter för enstaka hembesök ska 

motsvara landstingets patientavgifter. 

 

Som en konsekvens av detta, behöver vård- och omsorgsnämnden besluta om detta 

ska gälla fortsättningsvis eller ta ut en avgift för hembesök och frångå principen om 

att enstaka hembesök ska motsvara landstingets patientavgifter. Om vård- och 

omsorgsnämnden väljer att följa tidigare beslut innebär det att nuvarande avgift på 50 

kronor tas bort och att KFS 4.13 revideras i detta avseende. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-14, § 219 

 Ordförandens förslag till beslut, 2016-12-13 

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-12-08, § 111 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-23 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten 
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§ 3 

Försöksverksamhet med trygg hemgång  (KS/2016:475)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara 

avgiftsfri samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering, får fatta beslut om 

avgiftsfri fortsättning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli 

kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård- och omsorgsförvaltningen 

behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg 

hemgångsteam.  

 

Målet är en hemgång där det kan ges tid och kontinuitet till brukaren för att skapa 

trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg. 

 

Teamet består av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som 

tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor. 

Teamet har hand om brukaren under 14 dagar, därefter väljer brukaren ordinarie 

hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 

En försöksperiod om sex till nio månader ska sedan utvärderas inför eventuell 

fortsättning. 

 

Förvaltningens bedömning 
I en tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-18, föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att 

vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till försöksverksamhet med trygg 

hemgång under perioden den 1 mars till den 1 december 2017. Vidare, förslås att 

vård- och omsorgsnämnden ska föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

besluta att försöksverksamheten ska vara avgiftsfri och att vård- och 

omsorgsnämnden, efter utvärdering av försöksverksamheten, ska få besluta om 

avgiftsfri fortsättning. 

 

Av underlaget från vård- och omsorgsnämnde, framkommer att man från nämndens 

sida gör bedömningen att inrättandet av Trygg hemgångsteam ska ge brukarna god 

vård vid hemkomsten från sjukhus. Vidare, ska en särskild grupp bidra till att 

hemskrivningen kan ske under betryggande former. Man pekar också på att en ökad 

kompetens ger en stimulerande arbetsmiljö. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens utredning redovisar också en beräknad kostnadsbild 

för försöksverksamheten som uppgår till cirka 84 000 kronor. Underhandskontakter 

med vård- och omsorgsförvaltningen ger vid handen att försöksverksamheten 

finansieras inom vård- och omsorgsnämndens budgetram. 

 

Kommunledningsförvaltningen har, med stöd av vård- och omsorgsnämndens 

utredning, kommit till ståndpunkten att kommunstyrelsen bör föreslå 
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kommunfullmäktige att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara avgiftsfri 

samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering av den samma, får fatta beslut 

om avgiftsfri fortsättning. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-14, § 220 

 Ordförandens förslag till beslut 2016-12-13 

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-12-08, § 112 

 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2016 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-18 

 Utredning vård- och omsorgförvaltningen, 2016-11-22 

 Riskanalys trygg och effektiv utskrivning, 2016-09-21 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica 

Truedsson (S). 

 

Förslag och yrkande 

Joha Frondelius (KD) och Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten 
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§ 4 

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd 
(Viadidakt)  (KS/2016:482)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppsägningen av avtal om samverkan i 

gemensam nämnd (Viadidakt). 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för 

vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Enligt kommunallagen 

(1991:900) 3 kap 31 § ska nämnden tillsättas i en av de samverkande kommunerna 

och ingå i denna kommuns organisation. Viadidaktnämnden och dess förvaltning 

ingår i Katrineholms kommuns organisation. 

 

I kommunallagen 3 kap 3c § anges att en gemensam nämnds behörighet och 

befogenheter närmare ska preciseras i en överenskommelse mellan de berörda 

kommunerna. Med anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam 

nämnd (Viadidakt) som reviderades i mars månad 2016. Avtalet löper tillsvidare. Om 

avtalet ska sägas upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter 

uppsägningen kommit den andra parten tillhanda. 

 

Katrineholms kommun har valt att säga upp avtalet om samverkan i gemensam 

nämnd, med möjlighet till omförhandling med ställningstagande inför nästa 

mandatperiod (2019). En översyn av verksamheten kommer att göras, där för- samt 

nackdelar med den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun tas fram. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-14, § 221 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-05 

 Avtal om samverkan i gemensam nämnd, 2016-03-23 

 Uppsägning av avtal, 2016-12-06 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under komunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 

Rosendahl (V), Gunilla Magnusson (S), Ewa Callhammar (L) och Morten Källström 

(SD). 

 

Förslag och yrkanden 

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Gunilla Magnusson (S) och Ewa 

Callhammar (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tony Rosendahl (V) 

yrkar avslag. 
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Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 

förslag och Tony Rosendahl (V) avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Viadidakt 

Vingåkers kommun 

Akten 
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§ 5 

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - 
medel för inköp av fastigheten Abborren 6  (KS/2016:483)  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige avsätter 5,7 miljoner kronor till inköp av del av Abborren 6. 

Medlen ska belasta rörelsekapitalet. 
 

 Vidare beslutar kommunfullmäktige att stycka av fastigheten så att nuvarande 

brandstation blir en egen fastighet. 
 

 Besluten gäller under förutsättning att Katrineholms Fastighet AB:s styrelse 

beslutar att sälja del av fastigheten Abborren 6 till Katrineholms kommun. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det är ett stort tryck på att bygga bostäder i Katrineholm.  I översiktsplanen för 

kommunen så framgår det att behovet är 4 000 lägenheter till år 2030 för att 

kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare år 2030. 

 

Översiktsplanen anger också att kommunen bör förtäta och läka ihop stadens centrala 

delar. Förtätningen har redan påbörjats med bl a kv. Hästen, kv. Hjorten och kv. 

Violen. Det finns stort intresse att få kommunala ytor som man snabbt kan börja 

bygga på. Katrineholms kommun har behov att förvärva mark av strategisk betydelse 

för byggande av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gjort en genomlysning av tillgänglig mark i de centrala delarna av Katrineholm som 

snabbt kan ställas om till bostadsbyggande.  

 

En ny brandstation ska byggas under 2017 varför fastigheten Abborren 6 (nuvarande 

brandstationstomten) kan användas till bostadsbyggande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tillfrågat Katrineholms Fastighet AB 

(KFAB) om försäljning av del av Abborren 6 till kommunen. På fastigheten finns 

förutom brandstationen även Kulturskolans lokaler. Kulturskolan föreslås finnas kvar 

hos KFAB varför en avstyckning av fastigheten behöver genomföras. Efter 

avstyckning torde den nya fastigheten med brandstationen omfatta 4.032 kvm 

tomtyta. 

 

Förslag om försäljning av aktuell fastighet till kommunen kommer att hanteras av 

KFAB:s styrelse den 9 december 2016. Då brandstationen är en så kallad 

verksamhetsfastighet där självkostnadsprincipen råder är försäljningspriset detsamma 

som det bokförda värdet. Priset för del av Abborren 6, det bokförda värdet, är 5,7 

mnkr. Medlen föreslås belasta rörelsekapitalet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-14, § 222 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-04 (reviderad 

2016-12-14) 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 

Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Fredrik Olovsson (S), 

Ylva G. Karlsson (MP), Lars Härnström (M) och Mica Vemic (SD). 

 

Förslag och yrkanden 

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Ewa 

Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Fredrik Olovsson (S), bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. Tony Rosendahl (V) yrkar avslag. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 

förslag och Tony Rosendahl (V) avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 6  

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för 
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016  
(KS/2016:399)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport med 

tillhörande revisions- och granskningsrapport till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) beslutade vid sitt 

sammanträde den 5 oktober 2016 att anta den upprättade delårsrapporten för perioden 

januari till och med augusti 2016 och lämna den vidare till medlemskommunerna. 

Detta i enlighet med förbundsordningen.  

 

Resultat för perioden januari till augusti är – 81 000 kronor, vilket är 383 000 kronor 

jämfört med motsvarande period förra året. Det prognostiserade resultatet för helåret 

2016 är 13 000 kronor före balanskravsutredning. 

 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den 

kommunala redovisningslagen. Det finansiella målet rörande resultatet har inte 

uppnåtts under perioden. Det prognostiserade resultatet för helåret är förenligt ned de 

finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Revisorerna instämmer i 

förbundets bedömning att tre verksamhetsmål har uppfyllts, två har delvis uppfyllts 

samt att två mål inte är uppfyllda. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunsstyrelsens protokoll 2016-12-14, § 218 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-11-24 

 Västra Sörmlands Räddningstjänst: sammanträdesprotokoll, Dir § 18, 2016-10-05 

 Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016 

 Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst: utlåtande avseende 

delårsrapport 2016 

 Granskningsrapport, PwC 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa 

Callhammar (L). Marie-Louise Karlsson (S) och Ulrica Truedsson (S). 

 

Förslag och yrkanden 

Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst, akten  
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§ 7 

Svar på motion om att starta servicepunkter  
(KS/2014:485)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Eventuella kostnader för 

servicepunkter får tas upp i samband med budget 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) yrkar i sin motion om att starta 

servicepunkter, att Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutvecklingen 

genom att utveckla ett system med servicepunkter. 

 

I kommunstyrelsens beredning av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat 

en skrivelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utveckla ett system 

med servicepunkter på landsbygden, vilket är i enlighet med kommunens 

översiksplan (del rörande landsbygden). I dagsläget arbetar 

samhällsbyggnadsförvaltningen med en utredning rörande möjligheterna att etablera 

servicepunkter på ett antal av kommunens kransorter. I kommande dialog med aktörer 

på de tilltänkta orterna får utvisa vilken typ av service som efterfrågas. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-14, § 217 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-02 

 Ordförandens förslag till beslut 

 Motion om att starta servicepunkter 

 Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-30 

 

Kommunstyrelsens överläggning 

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

Härnström (M), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), 

Ylva G. Karlsson (MP) och Ewa Callhammar (L). 

 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius 

(KD), Ewa Callhammar (L), Göran Dahlström (S) och Ylva G. Karlsson (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Inger Fredriksson (C) 

Sten Holmgren (C) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 8 

Motion om att producera egen el via solceller  
(KS/2017:10)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om produktion 

av egen el. I motionen lämnas följande yrkanden 

 Att inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som 

är lämpade för placering av solceller.  

 Att utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller.   

 Att utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras.   

 Att utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband 

med en kommunal satsning på el-generering via solceller.   

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V), 2016-12-29 

_________________ 
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§ 9 

Interpellation om satsning på kompetensutveckling i 
skolan  (KS/2017:24)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

27 februari 2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande 

med som avser satsningen på kompetensutvecklingen i skolan för att resultera i flera 

lektorer i skolan. Interpellationen utmynnar i följande frågor: 

 Hur många lärare ingick i satsningen? 

 Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter? 

 Hur många av de lärarna är numera anställda som lektor eller adjunkt? 

 Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills? 

 På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares 

ökade kompetenser? 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellation från Jesper Ek (L), 2017-01-12 

_________________ 
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