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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.30 
 

Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat 
Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C), Ylva 
G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V) 

 

Beslutande 
ersättare Cecilia Björk (S), Morten Källström (SD) 

 

Ersättare  Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist 
(M), Bo Sivars (M), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, kanslichef 

Charlotte Arnell, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, förvaltningschef Stefan 
Jansson, konsult Ulrika Westerberg, bredbandsutvecklare Michael Fransson Hofacker, 
senior advisor Lars-Herman Larsson, verksamhetscontroller Anna Marnell, budgetstrateg 
Nabil Mouchi 

 

Utses att justera Inger Fredriksson (C) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-10-30 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §186 - §211 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen  Paragrafer §186 - §211 
 

Sammanträdes  
datum 2017-10-25 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-10-31 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-11-27 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 186 

Fastställande av dagordning  
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringarna: 
• tillkommande ärende Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken 
• ärendet Grönplan utgår 
______________ 
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§ 187 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Presentation 
Charlotte Arnell som nyligen har tillträtt tjänsten som kanslichef presenterar sig för 
kommunstyrelsen. 
 
Medarbetarundersökningen 
Kommundirektören Sari Eriksson redogör för resultatet av 
medarbetarundersökningen. Medarbetarundersökningen 2017 besvarades av 73,8 
procent, vilket jämfört med 2015 är en ökning med 8,6 procentenheter. 
 
Rekryteringar 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att rekrytering pågår av tjänsten som 
digitaliserings- och kommunikationschef. 
 
Familjedag 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om kommunens familjedag som 
genomfördes på Parken Zoo den sista helgen i september. Cirka 2 200 personer 
deltog. 
 
Näringslivhändelser 
Förvaltningschefen Stefan Jansson redogör för den senaste tidens 
näringslivshändelser. 
 
Nya företag 
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att under perioden januari-
september 2017 har 127 företag startats i Katrineholm. Jämfört med föregående år 
samma tid innebär det en ökning med 12,4 procent.  
 
E-tjänster 
Med anledning av uppdraget till samtliga nämnder att utveckla verksamheterna 
genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program 
Digitalt först informerar konsulten Ulrika Westerberg om nuläget inom kommunen. 
 
Det finns idag 48 e-tjänster i den nya plattformen. En ökning från 36 vid releasen i 
mars 2017. Av tjänsterna kommer 16 från gamla plattformen och 32 helt nya tjänster 
har tillkommit. Ytterligare tjänster finns vilande eller under utveckling. 
 
Bredbandsutbyggnad på landsbygden 
Bredbandsutvecklaren Michael Fransson Hofacker informerar om att i dagsläget 
uppgår antalet fiberbeställningar av till 2 100 stycken. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Morten Källström (SD), Inger Fredriksson (C) samt kanslichefen 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Charlotte Arnell, kommundirektören Sari Eriksson, förvaltningschefen Stefan 
Jansson, senior advisor Lars-Herman Larsson, konsulten Ulrika Westerberg och 
bredbandsutvecklaren Michael Fransson Hofacker. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 188 

Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för 
Katrineholms kommun  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2017 baserad på september månads utfall. 
 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 10,3 mkr 
Bildningsnämnden 1,9 mkr 
Viadiaktnämnden 1,9 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -30,0 mkr 
Summa nämnderna -16,3 mkr 
 
Pensioner -1,1 mkr 
Skatteprognos 2,6 mkr 
Finansiering, utdelningen 4,0 mkr 
Summa finansen 5,5 mkr 
Budgeterat resultat 30,2 mkr 
Prognostiserat resultat 19,4 mkr 
 
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för september 2017. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 232 personer (2 557  
kvinnor och 675 män), vilket är cirka 200 personer fler jämfört med juli månad. 
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i juli 2017 till 8,2 
procent och motsvarande siffra för juli var 6,0 procent. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen 
Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 189 

Utbetalning av partistöd 2018  (KS/2017:504)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 
 
1. Mandatbundet stöd: 
Socialdemokraterna  24 mandat * 33 375 kronor =  801 000 kronor 
Moderaterna   6 mandat * 33 375 kronor =  200 250 kronor 
Sverigedemokraterna  5 mandat * 33 375 kronor =  166 875 kronor 
Liberalerna   4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Centerpartiet  4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Miljöpartiet   3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor 
Vänsterpartiet  2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor 
Kristdemokraterna  2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor 
 

2. Grundstöd  10 000 kronor per parti 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 
 
Det krävs att mottagare av partistöd årligen lämnar en redovisning som visar att 
stödet använts till ändamålet ovan. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 
2017. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod.  
 
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid. KL 2 kap. 12 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd 
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.  
 
Mandatbundet stöd utgår inte för det år som följer på kalenderåret då mandat inte kunnat 
besättas med vald ledamot. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-15 
• Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-

15, § 57 
• Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17 
• Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02 
• Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07 
• Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22 
• Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15 
• Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09 
• Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09 
Samtliga redovisningar finns tillgängliga i akten. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-10-25   8 
 
§ 190 

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde  (KS/2017:440)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner följande höjningar av måltidsavgifterna från den 1 
januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde: 
 
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning: 
• Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag. 
• Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62 

kronor per dag. 
• Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60 

kronor till 1860 kronor per månad. 
• Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till 

3450 kronor per månad. 
• Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn. 
• Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag. 
• Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag. 
 
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS: 
• Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid. 
• Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
Mot beslutet reserverar sig Morten Källström (SD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 
2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet. 
Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i 
anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.  
 
Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella 
nationella råvarupriser. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens tjänstutlåtande, 2017-10-03 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 74, 2017-08-31 
• Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) med 

föreslagna ändringar 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Morten 
Källström (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag med hänvisning till centerpartiets budgetförslag. 
Morten Källström (SD) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) och 
Morten Källströms (SD) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 191 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
Miljöbalken  (KS/2017:429)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017, 
vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av 
miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat 
förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. 
Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskyddsverksamhet. Anpassningar av paragrafhänvisningar och 
tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella ändringar. 
 
De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter 
men för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller 
ändring i befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras. 
Vidare, förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-03 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 92, 2017-08-23 
• Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m m (KFS 

4.02) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 192 

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar  (KS/2017:483)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna service- och tekniknämndens förslag 

till hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar att gälla från 
den 1 januari 2018. 

2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunfullmäktige till 
kommunledningsförvaltningen att uppdatera dokumentet ”Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) avseende de delar som 
berörs av ovanstående beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och 
tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande 
förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen 
samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-09 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 44, 2017-08-24 
• Hyror och avgifter 2018 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 193 

Övergripande plan med budget 2018-2020   
(KS/2017:416)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs 

enligt upprättat förslag. 
2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona. 
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp. 

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp. 

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
ute-stående borgensbelopp. 

6. Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planerings-
dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan 
med budget. 

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av 
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. 
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande: 

• Medel för tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet, 
0,5 miljoner kronor 

• Medel för uppföljning av barn- och elevutveckling inom bildningsnämndens 
verksamhetsområde, 5 miljoner kronor 

2. Beslut om användning av tillfälliga medel för tillväxtfrämjande åtgärder och 
välfärdsutmaningar som avsatts i bokslut före 2016, men ej nyttjats per den 
31 december 2016, upphör och kan därmed nyttjas för nya insatser. Totalt uppgår 
summan till 9,1 miljoner kronor.  

3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2018: 
• Skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan 
• Heltid som norm 
• Kompetensförsörjning 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Kommunikationer 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ylva G Karlsson 
(MP).  
Mot beslutet reserverar sig Morten Källström (SD).  
 
Särskilt yttrande  
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.  
 
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.  
 
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet 
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.  
 
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober 
2017. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens skrivelse, 2017-10-19 
• Övergripande plan med budget 2018-2020 med bilaga 1-7, 2017-10-25 
• Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten) 
• Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2018-2020 (finns 

tillgängligt i akten) 
• Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2018, 2017-10-22 
• Centerpartiets budget 2018 med plan 2019-2020, 2017-10-24 
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• Liberalernas förslag Katrineholm budget 2018-2020 ”Kommunen där vi satsar på 
barnen, vår framtid”, 2017-10-24 

• Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun, 2017-10-24 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Morten Källström (SD), Ewa Callhammar (L), 
Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) samt verksamhetscontrollern Anna 
Marnell och kommundirektören Sari Eriksson. 
 
Verksamhetscontrollern Anna Marnell redogör för korrigeringar i det redovisade 
budgetförslaget, i driftsbudgeten (sidan 29) med följdändringar (sidorna 36, 37, 38 
och i bilaga 1 på sidorna 41-46 samt i bilaga 7).  
Korrigeringarna avser följande: 
- Ökning av politikerarvodena från ca 47 000 kronor  till 78 000 kronor, differensen 
är resultatpåverkande 
- I driftbudgeten har raden ”Ofördelade medel till nämnder” tagits bort i och med att 
politikerarvodena har fördelats ut på nämnderna 
- Korrigering av lönemedel 909 000 kronor åter till överförmyndaren, ej 
resultatpåverkande 
-Justering avseende fastighetsinvesteringar (sidan 34), tillägg investeringsbudget 
brandstation 2019, 20 miljoner kronor. 
I övrigt kommer några redaktionella korrigeringar att göras.  
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Katrineholm, 
budget 2018-2020 ”Kommunen där vi satsar på barnen, vår framtid”. 
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Centerpartiet 
budget för 2018 med plan 2019-202.  
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag – 
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2018.  
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas alternativa förslag - 
Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun.  
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar. 
Morten Källström (SD) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen, som 
innebär att han avser att först ställa proposition på ordförandens och 1:e vice 
ordförandes förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlssons (MP) yrkande. Därefter 
avser han att ställa proposition på utgången av detta och Morten Källström (SD) 
avslagsyrkandet. Styrelsen godkänner propositionsordningen. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes 
förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), 
Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlssons (MP) yrkande. Han finner att styrelsen 
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biträder ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag. Därefter ställer ordföranden 
proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag och Morten Källströms 
(SD) avslagyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice 
ordförandes förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 194 

Svar på motion om att producera egen el via solceller  
(KS/2017:10)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bygg- och miljönämndens 
yttrande samt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlssons (MP) 
yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlssons (MP). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga E. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de 
yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera vilket 
av kommunens fastighets- och markinnehav som är lämpad för placering av solceller 
och utreda om kommunen har möjlighet att producera egen el via solceller. Vidare, 
utreda i vilken drift form egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan 
underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på 
elgenerering via solceller. 
 
Kommunledningsförvaltningen har brett ärendet. Yttrande har inhämtats från bygg- 
och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden pekar på att Katrineholms kommun 
både i sin översiktsplan som i kommunplanen är tydliga med att klimatpåverkan ska 
minska. Vidare, att enligt översiktsplanens riktlinjer ska ny energiplan samt klimat- 
och energistrategi tas fram för kommunen. Möjligheterna till energiproduktion via 
vind och sol ska utredas och stimuleras. 
 
I början av 2000-talet sålde kommunen sitt energiverk, vilket kan ses som ett 
ställningstagande mot att kommunen ska vara energiproducent. Katrineholms 
kommun anser dock att alternativa och förnyelsebara energikällor är av betydelse. I 
kommunen finns fler företag som arbetar med solenergi. Som exempel kan nämnas 
den s k ”Energikullen”. Även Katrineholms Fastighets AB arbetar med installationer 
för solenergi. Till detta kommer att Katrineholm kommit på femte plats i 
”Solcellstoppen” för 2017.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att kommunens möjlighet att producera egen el via 
solceller behöver utredas. Bygg- och miljönämnden anser att detta är frågor som 
kommer att belysas i en kommunal klimat- och energistrategi och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen bör ges i uppdrag att ta fram en energi- och 
klimatstrategi för Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-02 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-02 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-10-25   17 
 

• Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via 
solceller 

• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-23, § 95 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Ylva G 
Karlsson (MP). 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP) bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Tony Rosendahls (V) och Ylva G Karlssons (MP) yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 195 

Svar på motion om skoldusch  (KS/2016:458)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen om skoldusch besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammars (L) 
yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga F. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har inlämnat en motion om skolduschar. Motionen utmynnar i 
ett yrkande enligt följande: 
• Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker 

elevernas integritet. 
• Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum. 
• Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas 

integritet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstarer bland annat att vid 
nybyggnation beaktas integritetsaspekten. Vidare att vid större ombyggnationer 
beaktas integritetsaspekten. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
motionen kan anses besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet och likaså 
gäller, enligt inhämtad uppgift, Katrineholms Fastighet AB. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-18 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-18 
• Motion skoldusch, 2016-11-18 
• Bildningsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 45 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ewa 
Callhammar (L). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) bifall till 
motionen. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammars (L) yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 196 

Svar på motion om renodlad gymnasieskola  
(KS/2016:457)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag: 
• att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningsförvaltningen gör, i yttrandet till bildningsnämnden, tolkningen att det är 
gymnasiebehörighet som avses i motionen. Förvaltningen bedömer att ambitionen att 
möjliggöra övergång till nationella program underlättas av lokalsamordning för 
eleverna. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver 
bildningsnämndens yttrande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-09 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-18 
• Bildningsförvaltningens protokoll, 2017-09-26, § 46 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 197 

Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i 
Katrineholms Kommun  (KS/2016:317)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till personalutskottet redogörelse för 
pågående och planerad verksamhet inom området ska motionen anses besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).  
Mot beslutet reserverar sig Morten Källström (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en 
undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i 
omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till viadidaktnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 
Av yttrandena framkommer att det idag anordnas gymnasial yrkesinriktad 
vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet, dels riktat mot personer som har en 
tidsbegränsad anställning, dels inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen 
inom Viadidakt. 
Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan visar på en låg omsättning 
bland undersköterskor samt att fler ungdomar i Katrineholms kommun väljer att 
studera vid vård- och omsorgsprogrammet, jämfört övriga länet. 
Inom ramen för heltid som norm har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
ta fram en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering 
utifrån olika verksamhetskrav.  
Utifrån det som framkommit ser förvaltningen att det inom kommunen pågår och 
planeras åtgärder kring kommunala utbildningar som motionen yrkar en utredning 
kring. 
 
Ärendets handlingar 
• Personalutskottets protokollsutdrag, 2017-10-04, § 46 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04 
• Yttrande remiss från Viadidakt 
• Yttrande remiss från Vård- och omsorgsnämnden 
• Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun 

 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till motionen. 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-10-25   22 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på personalutskottets 
förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
personalutskottets förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 198 

Delårsrapport från Gemensam patientnämnd  
(KS/2017:471)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Gemensamma patientnämnden till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma patientnämnden, Landstinget Sörmland, har överlämnat sin 
delårsrapport för 2017 till samtliga huvudmän. Rapporten omfattar perioden den 1 
januari till den 31 augusti 2017. Utfallet för den aktuella perioden är – 972 000 
kronor. För helåret 2017 är det prognostiserade resultatet – 2 659 000 kronor.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11 
• Sammanträdesprotokoll från Landstinget Sörmland, § 15/17, 2017-09-18 
• Delårsrapport 2017, Gemensamma patientnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 199 

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för 
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017  
(KS/2017:485)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2017. 
 
Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till 
och med augusti 2017 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för 
motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands 
Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000 
kronor. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11 
• Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 23, 2017-

10-04 
• Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 200 

Yttrande över remiss - Utställning av Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
(KS/2017:365)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att instämma i Regionförbundet Sörmlands, Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighets samt Landstinget Sörmlands gemensamma yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att 
hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. 
Den regionala utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner, bland annat ska den 
fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med 
länen i östra Mellansverige. 
 
Planförslaget är nu på utställning och Regionförbundet Sörmland, Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland har gemensamt tagit fram ett 
yttrande vilket kommunstyrelsen föreslås instämma i.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-18 
• Yttrande på utställningsförslag RUFS 2050 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Akten 
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§ 201 

Yttrande över förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2024  (KS/2017:461)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande över nationell 
infrastrukturplan för perioden 2018-2029 och överlämna yttrandet till 
Näringsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell 
plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planen kommer att beslutas av 
regeringen under våren 2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Trafikverkets förslag till Nationell plan. 
 
Beträffande de vägobjekt som berör oss mest kan det konstateras att väg 56, 
Katrineholm - Bie och Bie - Stora Sundby, finns med i planförslaget och redovisas 
under åren 2021-23. Detta är positivt ur Katrineholms kommuns synvinkel, men 
delen Katrineholm - Bie har tyvärr flyttats fram i förhållande till nu gällande plan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill därför, med tanke på förväntat ökade 
godstransporter från Katrineholms Logistikcentrum, starkt betona vikten av att dessa 
objekt tidigareläggs och genomförs under främre delen av planperioden. 
 
Det är också angeläget att man för objektet väg 56, delen Stora Sundby - Kungsör, 
snarast påbörjar en Åtgärdsvalsstudie dels med tanke på de omfattande befintliga 
godsflödena, dels på investeringar i nya logistikcentra i regionen. Det är viktigt att 
även den delen av den så kallade Räta Linjen så snart som möjligt får en 
tillfredställande vägstandard. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar även att de brister i kapaciteten på de för 
landet viktiga Västra och Södra stambanorna, som under lång tid varit uppenbara, 
äntligen har fått det genomslag i planen som tidigare efterlysts. Bristerna har med all 
tydlighet visat sig i samband med framtagande av de årliga tågplanerna.  
 
För Katrineholms del är det satsningen på kapacitetshöjande åtgärder mellan 
Hallsberg och Järna som är positivt och då närmast förslaget att förlägga två 
förbigångsspår i anslutning till Katrineholms Logistikcentrum men också ett liknande 
spår i närheten av Högsjö i Vingåkers kommun. Med tanke på att Trafikverkets 
prognoser visar på en ökning av tågtrafiken mellan Flen och Katrineholm med cirka 
25 procent till år 2030, anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är av största vikt 
att dessa objekt genomförs under främre delen av planperioden. 
 
I samband med detta vill samhällsbyggnadsförvaltningen också framhålla möjligheten 
att ytterligare förbättra framkomligheten på Västra Stambanan genom utbyggnad av 
förlängningsspår och anslutningsväxel vid Katrineholms Logistikcentrum. Åtgärderna 
skulle minska störningarna vid transporter in och ut från kombiterminalen och skapa 
mer tid på tågspåren samtidigt som effektiviteten höjs för verksamheten i terminalen.  
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Övriga järnvägssatsningar som påverkar Katrineholm i positiv riktning är föreslagna 
spåråtgärder samt olika trimningsåtgärder på banan mellan Flen och Eskilstuna vilket 
medför högre hastigheter och därmed minskade restider mellan våra viktiga 
pendlarorter.  
 
Samtliga ovan nämnda järnvägssatsningar är av mycket stor betydelse för 
Katrineholms kommun och en förutsättning för att de beslutade etableringarna på 
orten, av både statliga myndigheter och internationella företag, skall kunna 
genomföras på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-9-19 
• Bilaga 1: Utdrag ur Nationell plan 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Morten Källström (SD), Göran 
Dahlström (S), Cecilia Björk (S) samt projektchefen Lars Ramstedt. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Näringsdepartementet 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 202 

Granskningshandling - Planbeskrivning - Detaljplan för 
Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla Katrineholms kommun  
(KS/2017:398)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter att lämna på förslag till 
detaljplan för Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för 
Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun i samband med granskningen 
av förslaget under perioden 5 – 26 oktober 2017. 
 
Planförslaget innebär möjliggörande av expansion av befintlig markanvändning och 
skapar förutsättningar för utvecklingen av det lokala näringslivet på orten.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-10 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 203 

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps 
Förvaltning AB avseende fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i 
Katrineholm  (KS/2017:498)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till centrumverksamhet, inom 
del av kvarteret Alen, fastigheterna Alen 6-7 och Alen 10-15, Katrineholm, har 
antagits av Katrineholms bygg- och miljönämnd den 14 juni och vunnit laga kraft den 
14 juli 2017.  
Detaljplanen har upprättats efter samråd mellan kommunen och Sjötorps Förvalting 
AB som exploatör enligt markanvisning godkänd av Katrineholms kommunstyrelse 
den 26 november 2014.   
Exploateringen omfattar ett flerfamiljshus med ca 32 lägenheter, motsvarande ca 2 
660 BTA, och ska genomföras av exploatören i enlighet med upprättad detaljplanen, 
med plankarta med bestämmelser och planbeskrivning samt de underlag som tagits 
fram till detaljplanen. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med 
sedvanliga villkor i ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal. 
Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna. 
Enligt köpeavtalet förvärvar Sjötorps Förvaltning AB från kommunen de åtta 
fastigheter, om sammanlagt ca 1 460 kvm, inom kvarteret som enligt detaljplanen ska 
utgöra kvartersmark för flerfamiljshus. I enlighet med tidigare värdering har 
köpeskillingen överenskommits till 3 325 000 kronor. I övrigt omfattar köpeavtalet 
sedvanliga villkor. 
Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-12 
• Upprättat exploateringsavtal 
• Upprättat köpeavtal 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Sten 
Holmgren (C), Göran Dahlström (S), Ewa Callhammar (L) samt senior advisor Lars-
Herman Larsson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mark- och exploateringschefen 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-10-25   30 
 
§ 204 

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps 
Förvaltning AB avseende del av fastigheten Djulö 2:3, 
Djulö Backar, Katrineholm  (KS/2017:499)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. 
Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige den 25 januari 2017, och 
har vunnit laga kraft den 27 mars 2017. 
Del av de byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till ska utvecklas av Sjötorps 
Förvaltning AB. Grunden för det anges i det markanvisningsavtal som parterna 
tidigare upprättat och som godkänts av kommunstyrelsen den 30 november 2016.  
 
Exploateringen omfattar två flerfamiljhus med sammanlagt 30 lägenheter, 
motsvarande ca 2 400 BTA, och ska genomföras av exploatören i enlighet med 
lagakraftvunnen detaljplan. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med 
sedvanliga villkor i ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal. 
 
Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna. 
Enligt köpeavtalet förvärvar Sjötorps Förvaltning AB från kommunen de båda 
markområden, om sammanlagt ca 3 900 kvm, som enligt detaljplanen ska utgöra 
kvartersmark för flerfamiljshus. Efter värdering har köpeskillingen överenskommits 
till 3 240 000 kronor. I övrigt omfattar köpeavtalet sedvanliga villkor. 
 
Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-12 
• Upprättat exploateringsavtal 
• Upprättat köpeavtal 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa 
Callhammar (L) samt senior advisor Lars-Herman Larsson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mark- och exploateringschefen 
Akten 
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§ 205 

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2017-10  (KS/2017:242)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor. 
 
Ackumulerat till och med den 16 april 2017 har det beslutats om 2 784 468kronor. 
Kvar att besluta om finns 3 190 944kronor. 
 
Specifikation över besluten bifogas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-12 
• Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 206 

Bidrag till Summer Camp 2017  (KS/2017:476)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja SISU Idrottsutbildarna ett bidrag på 70 000 
kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017. 
 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SISU Idrottsutbildarna har den 2 oktober 2017 inkommit med en ansökan om ett 
bidrag på 70 000 kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017. 
 
Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och 
Katrineholms kommun (Viadidakt). 2017 var det åttonde året i rad som projektet 
genomfördes och i år var det 275 deltagare, 50 unga ledare och minst lika många 
föreningsledare från olika föreningar.  
 
Det finns flera syften med projektet varar tre är särskilt tydliga:  
• Utveckla ferieungdomarna till framtidens ledare genom utbildning och 

ledarpraktik 
• Erbjuda barn att tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar prova 

på många olika idrotter till låg kostnad 
• Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis för att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamheter efter campen 

 
Projektet stämmer väl in på Katrineholms kommunplan 2015-2018 där det bland 
annat utrycks att ett rikt kultur- och fritidsliv ger innehåll och mening i tillvaron och 
främjar folkhälsa och livskvalitet. I kommunplanen står även att kultur- och 
fritidslivet främjar gemenskap, demokrati och ideellt engagemang och att det skapar 
förståelse mellan olika kulturer och främjar integration. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-13 
• Ansökan projektstöd Summer Camp 2017 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
SISU Idrottsutbildarna 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 207 

Revidering av beslut gällande upplösning av 
Sjukhjälpsfonden  (KS/2017:505)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån nedanstående redovisning, i egenskap av stiftelsen 
Sjukhjälpsfondens styrelse att kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 
under perioden 2018 – 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Sjukhjälpsfonden förvaltas av Katrineholms kommun och har uppfyllt 
kriterierna för att kunna upplösas. Beslut om upplösning fattades av kommunstyrelsen 
den 31 maj 2017, § 111. Beslutet omfattade endast utdelning under ett år varför 
beslutet skulle behöva revideras. 
 
Ändamålet för stiftelsen är att användas till hjälp åt inom staden mantalsskrivna 
medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp. Då Stiftelsen 
Sjukhjälpsfonden under de senaste fem åren inte kunnat främja sitt ändamål är 
önskemålet att utdelning får ske under en femårsperiod så att fler kan få del av 
kvarvarande medel. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-16 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 208 

Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken  
(KS/2017:519)  
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avsätta totalt 4 100 tkr för övertagande av restaurangen i 
Stadsparken, 2 050 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande och 2 050 tkr 
från välfärdsfonden. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar 
sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga G. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsparken är under utveckling. En viktig mötespunkt i parken är restaurangen. För 
att ytterligare öka parkens attraktionskraft är det av stor vikt att göra restaurangen mer 
publik än den är i dag. Kommunen har nu möjlighet att återta hyreskontraktet till en 
kostnad om 4,1 miljoner kronor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden finansieras via 
kommunstyrelsens medel till förfogande 2 050 tkr och 2 050 tkr via välfärdsfonden. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-23 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Morten 
Källström (SD), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), 
Fredrik Ahlman (M) samt kommundirektören Sari Eriksson. 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Ylva G 
Karlsson (MP) avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras 
yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 209  

Anmälan om delegationsbeslut  
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fordringar 
Avgift  Summa Beslutsdatum och paragraf 
Borttappad dator  2 520:- 29 augusti 2017, § 112 
Busskort      100:- 29 augusti 2017, § 112 
Beställning kopior     278:- 29 augusti 2017, § 112 
Barnomsorgsavgift 39 089:- 29 augusti 2017, § 112 
Vård-och omsorgsavgift 50 917:- 29 augusti 2017, § 112 
Skrotning av bil  4 500:- 29 augusti 2017, § 112 
Tillsynsavgift  6 020:- 29 augusti 2017, § 112 
Årsavgift Miljöbalken     860:- 29 augusti 2017, § 112 
Årsavgift tobak och  
livsmedelstillsyn  2 110:- 29 augusti 2017, § 112 
Ej återlämnat material  
till biblioteket  1 200:- 29 augusti 2017, § 112 
Borttappad nyckel     150:- 29 augusti 2017, § 112 
Dnr KS/2017:1-040 
 
Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av förbandsmaterial 
VF2017-0008, sjukvårdsmaterial allmänt VF 2016-0178 och kemisktekniska 
produkter VF2016-0010: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinator att Katrineholms kommun ger fullmakt till Per Erik 
Sjögaard, förvaltningschef på Varuförsörjningen Landstinget i Uppsala län, gällande 
medverkan i Varuförsörjningens upphandling av förbandsmaterial VF2017-0008, 
sjukvårdsmaterial allmänt VF 2016-0178 och kemisktekniska produkter VF2016-
0010. (KS del § 77.) 
Dnr KS/2017:324-059 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Bidrag till Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ (SOIDA): 
• Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ i Katrineholm ett bidrag på  
16 000 kronor för kostnader i samband med besök av representanter för olika 
offentliga instanser i Somalia. De Somaliska representanterna kommer att besöka 
Katrineholm uppdelade i två omgångar, 25 – 26 oktober 2017 respektive 21 – 23 
november 2017. Bidraget avser framförallt kostander som har samband med 
arrangemanget av öppet möte i Katrineholm. Bidraget täcks med medel ut 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

• Innan utbetalning av bidraget sker ska en redovisning göras till 
kommunledningsförvaltningen av hur bidraget har disponerats. (KS del § 106.) 

Dnr KS/2017:432-045 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Bidrag till marknadsföringsengagemang: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till Katrineholms Motorklubb avseende 
marknadsföringsengagemang i samband med RM-final Historiskt Rally – Rally 
Gimmersta den 30 september 2017. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till 
förfogande. (KS del § 109.) 
Dnr KS/2017:465-045 
 
Bidrag till Katrineholms boxningsklubb: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Katrineholms Boxningsklubb ett bidrag på 50 000 kronor för anordnande av 
boxningsgalan den 28 oktober 2017. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens 
medel till förfogande. (KS del § 113.) 
Dnr KS/2017:487-045 
 
Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholm Cup Fotboll, vilket betalas ut snarast. 
Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms 
AIK och DFK Värmbol.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 114.) 
Dnr KS/2017:500-045 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 210 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik/kulturskolorna andra halvåret 2017 
 
17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 
 
17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 
 
17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 211 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-08-29, § 23/17 Länsgemensam 
strategi i samverkan för stöd till anhörig. 
Handl nr 2017:2103 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam 
patientnämnden 2017-09-18. 
Handl nr 2017:2163 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14. 
Handl nr 2017:2190 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14, § 37 Trafikverkets remiss ”Förslag till nya föreskrifter 
för väg 53, Södermanlands län”. 
Handl nr 2017:2191 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14, § 39 Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och 
arbetsutskottet. 
Handl nr 2017:2192 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-10-04. 
Handl nr 2017:2279 
 
KFAB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 2017-10-02. 
Handl nr 2014:2314 samt bilaga 2017:2315 
 
KIAB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 2017-10-02. 
Handl nr 2014:2316 samt bilaga 2017:2317 
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har inkommit med protokoll från direktionens 
sammanträde 2017-10-06. 
Handl nr 2017:2318 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen 15/2017- 
Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och 
unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt. 
Handl nr 2017:2304 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Övrigt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för Hämplingen för 
granskning. 
Dnr KS/2017:47-212 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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