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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 – 11.40

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner
(S), Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Mica Vemic
(SD)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S), Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD)

Ersättare

Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Bo
Sivars (M), entreprenadingenjör, Sten Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP)

Övriga
deltagande

Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
kommunikationsstrateg Jessica Sjögren, förvaltningschef Stefan Jansson,
kommunkoordinator Karin Rytter, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
nämndsekreterare Emma Fälth, utredare Jennie Lind, Johan Ekstrand, projektchef Lars
Ramstedt, mark- och exploateringschef Mats Lundevaller

Utses att justera

Mica Vemic (SD)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-12-05
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§ 212

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Digitaliserings- och kommunikationschef
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om att en ny digitaliserings- och
kommunikationschef har anställts på kommunledningsförvaltningen.
Lyckliga gatorna
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om projektet Lyckliga gatorna.
Projektet vänder sig till barn (runt mellanstadieåldern) som saknar sysselsättning och
drivs bland annat på skolor på norr.
Näringslivhändelser
Förvaltningschefen Stefan Jansson redogör för den senaste tidens
näringslivshändelser.
Nya företag
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att under perioden januari - oktober
2017 har 127 företag startats i Katrineholm. Jämfört med föregående år
samma tid innebär det en ökning med 30 procent.
Befolkningsstatistik
Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken för
kvartal tre som visar ett invånarantal i kommunen på 34 075 personer.
Extratjänster
Kommunkoordinator Karin Rytter informerar om extratjänster. Det finns nu 60
personer anställda i extratjänster i Katrineholms kommun. Utöver detta har två
personer praktik inför anställning och 13 personer är utmatchade till olika
förvaltningar. En ny rekryteringsdag kommer att arrangeras den 14 december på
Arbetsförmedlingen.
Kontaktcenter
Kommunkoordinator Karin Rytter ger en nulägesbeskrivning angående arbetet med
upprättande av Kontaktcenter. Under hösten har en rekryteringsprocess pågått, som
resulterat i att två personer har erbjudits tjänsterna som kommunvägledare. När
kommunvägledarna är på plats på kommunledningsförvaltningen kommer en
introduktionstid med praktik och studiebesök på kommunens samtliga förvaltningar
och KFAB. En dialog har förts med representanter på alla förvaltningar kring vilka
frågor som kan lyftas över till Kontaktcenter. Lokalen håller på att iordningsställas
och ska vara färdig i början av januari. Kontaktcenter beräknas vara igång under
februari månad.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Katrineholm 100 år
Kommunikationsstrategen Jessica Sjögren informerar om Jubileumsåret 2017 som
snart är slut. Slutrapport av projektet planeras ske på kommunstyrelsen i januari.
Projektet har hittills levererat i enlighet med projektplanen: Ett nyårsfirande
2016-12-31, en musikfest 2017-08-12, utsmyckning av staden, marknadsföring och
kommunikation, samt 14 av 15 drömprojekt. Förutom dessa evenemang har många
kommunala verksamheter, föreningar och befintliga arrangemang bidragit med egna
initiativ för att uppmärksamma jubileumsåret. Ett mål med jubileumsåret var att starta
nya traditioner. Gatufesterna, Lyckliga gatorna får en fortsättning 2018. Eftersom
nyårspromenaden blev en sådan succé, med närmare 10 000 besökare, planeras
ytterligare en promenad 2017-12-31 för att avsluta året på samma pampiga sätt.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran
Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S) samt kommundirektören
Sari Eriksson, förvaltningschefen Stefan Jansson, utredningssekreteraren Marie
Sandström Koski, kommunkoordinatorn Karin Rytter, kommunikationsstrategen
Jessica Sjögren.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 213

Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för
Katrineholms kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2017 baserad på oktober månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 10,3 mkr
Bildningsnämnden 1,9 mkr
Viadiaktnämnden 1,8 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -30,0 mkr
Summa nämnderna -16,1 mkr
Pensioner -1,1 mkr
Skatteprognos 2,6 mkr
Finansiering, utdelningen 12,0 mkr
Summa finansen13,5 mkr
Budgeterat resultat 30,2 mkr
Prognostiserat resultat 27,6 mkr
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för oktober 2017. Bland
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 172 personer (2 518
kvinnor och 654 män), vilket är i ungefärlig nivå med september månad.
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i oktober 2017 till 8,4
procent och motsvarande siffra för september var 8,2 procent.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 214

Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå) (KS/2017:53)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till handlingsplan för CEMR.
Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, som kommunstyrelsen fattade
beslut om den 25 april 2017 § 83, gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder
enligt följande:
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen
som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för
jämställdhet som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har
undertecknat CEMR-deklarationen.
Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett
förslag till handlingsplan vilket skickades ut på remiss till kommunens samtliga
nämnder. I förslaget prioriteras de artiklar som två eller fler nämnden har pekat ut
som prioriterade.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta
utvecklingen av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är
att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med
Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen.
Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare
erfarenhetsutbyte. Deklarationen förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska
avsättas.
Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har
brutits ned till åtgärder. Samtliga artiklar har två eller fler ansvariga nämnder och i
vissa fall redovisas exempel på pågående åtgärder. Mer ingående redovisningar av
åtgärderna beskrivs vid den årliga uppföljningen i samband med delårs- och
årsredovisning. Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan
har antagits.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Folkhälsoutskottets protokollsutdrag 2017-11-15, § 18
Förslag till handlingsplan för CEMR-deklarationen
Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad 2017-10-06
Delegationsprotokoll från Viadiaktnämnden daterad 2017-10-25 § 6
Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen daterad 2017-10-27
Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen daterad 2017-10-31
Delegationsprotokoll från socialnämnden daterad 2017-10-31 § 3
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-07

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Ulrica Truedsson
(S), Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S) samt nämndsekreteraren Emma Fälth.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 215

Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten
Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun (KS/2017:428)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Pionen
del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1,
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
byggnation av bostäder i flerbostadshus, men tillåter även centrumverksamhet i
markplan och på andra våningen om det skulle bli aktuellt att i framtiden inrymma
lokaler för detta ändamål.
Planförslaget var ute på samråd under perioden 6 oktober till 27 oktober 2016 och för
granskning under perioden 31 augusti – 21 september 2017. Planförfarandet
handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 1 november 2017 §116. Nämnden
beslutade då att godkänna detaljplanen och överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-08
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2017-11-01 § 116
• Antagandehandling daterad 2017-10-16
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 216

Återremiss: Trafikstrategi (KS/2017:112)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta trafikstrategin.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). Ewa Callhammars (L) skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A. Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP)
och Joha Frondelius (KD) skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på trafikstrategi för Katrineholms kommun presenterades för
kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran
om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna
samt en redogörelse för planeringen av resecentrum.
Strategiförslaget har efter det kompletterats med en kartbild som visar de större
trafikportarna in till Katrineholms centrum samt regleringar för biltrafik inom
centrum. Kartbilden och förtydligande text återfinns på sidan 10. Strategiförslaget är
också kompletterat med en text som belyser vikten av ett tillgängligt och attraktivt
resecentrum, denna återfinns på sidan 22.
Då kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden redan yttrat sig över
innehållet i strategiförslaget har ärendet inte remitterats ytterligare en gång inför
beslut.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-27
Korrigerat förslag på trafikstrategi Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Inger
Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ylva G
Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD), avslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadens
förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras avslagsyrkande och finner att
styrelsen biträder förvaltningens förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 217

Återremiss: Parkeringsstrategi (KS/2017:113)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta parkeringsstrategin.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). Ewa Callhammars (L) skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A. Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP)
och Joha Frondelius (KD) skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på parkeringsstrategi för Katrineholms kommun presenterades för
kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran
om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna
samt en redogörelse för planeringen av resecentrum.
Det framtagna strategiförslaget har kompletterats med en kartbild som visar de större
trafikportarna in i centrum samt reglering för biltrafik inom centrum. Kartbild och
förtydligande text återfinns på sidan 12.
Inga korrigeringar har gjorts gällande redogörelse av plan för resecentrum, då det
endast bedöms tillföra värde i den övergripande Trafikstartegin.
Då kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden redan yttrat sig över
innehållet i strategiförslaget har ärendet inte remitterats ytterligare en gång inför
beslut.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-12
Korrigerat förslag på parkeringsstrategi Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Inger
Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ylva G
Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD), avslag.

Ordförandens sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadens
förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras avslagsyrkande och finner att
styrelsen biträder förvaltningens förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-11-29

12

§ 218

Hastighetsplan Katrineholms kommun (KS/2017:314)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta hastighetsplanen för Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hastighetsplan för
Katrineholms kommun. Planen är uppdelad i 2 rapporter, en för Katrineholms
centralort och en för kommunens kransorter. Syftet med hastighetsplanen är att införa
väl avvägda hastighetsgränser inom tättbebyggt område som tar hänsyn till platsens
förutsättningar och bidra till kommunens mål om ett tryggt, hållbart och attraktivt
Katrineholm.
Remittering av hastighetsplanen har skett i två steg, där delen staden har remitterats
till berörda instanser under 2013 och båda delarna remitterats till kommunens
nämnder samt Västra Sörmlands räddningstjänst under 2017. Trafikverket har
ombetts yttra sig för del kransorter under 2017. Med utgångspunkt i inkomna
synpunkter har båda rapporterna förtydligats och korrigerats, men förslaget till
hastighetsplan har inte förändrats i sak.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-09
Hastighetsplan för Katrineholmskommun, del staden
Hastighetsplan för Katrineholms kommun, del kransorter
Hantering av remissutlåtanden Hastighetsplan

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Lars
Härnström (M), Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S) samt utredaren Jennie
Lind.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 219

Revidering av förbundsordning för
Samordningsförbundet RAR (KS/2017:482)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, fastställa redovisat förslag till reviderad
förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR har i skrivelse den 19 september 2017 hemställt att
respektive medlemsfullmäktige fastställer översänt förslag till reviderad
förbundsordning.
Revideringarna har skett med beaktande av Nationella Rådet för finansiell
samordnings informationsskrift Kompletterande stöd vid utarbetande av
förbundsordningar. Förändringar är framförallt gjorda i paragraf 7-10, 13, 16 och 20.
Paragraf 5 och 23 har tagits bort och paragraf 6 har flyttats. Även ändringar av
redaktionell karaktär har gjorts.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-19
Missiv – Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland,
2017-09-19
• Förbundsordning – reviderad 2017 med synliga/markerade ändringar
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 220

Återremiss: 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
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor
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.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2017. KL 2 kap. 12
§ anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en
gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.
Mandatbundet stöd utgår inte från och med det år (under mandatperioden) som följer på
kalenderåret då mandat inte kunnat besättas med vald ledamot.

Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-22
Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-1215, § 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
Redovisningarna finns tillgängliga i akten.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 221

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i
budgetförslaget 2018 (KS/2017:552)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utifrån fastställd övergripande plan med budget 2018-2020 och som
utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen 2018 fastställer
kommunfullmäktige ramen för KFAB till 206 840 000 kr, med en uttalad
målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3,5 miljoner kronor kan
återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är
självkostnadsprincipen. Effekterna av beslutet är inarbetade i den övergripande
planen med budget 2018-2020.
2. Vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert
som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med
ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt
dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av
näringslivssatsningar i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet med kommunens budget 2018, lämnas följande redogörelse
avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms
Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.
Med utgångspunkt från kommunens finansiella läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
KFAB. Det innebär att
• kommunen anger en ram för vilken kostnad KFAB får belasta kommunen i sin
hyressättning, vilken efter budgetberedning satts till 206 840 000 kr.
• en målsättning att KFAB skall sträva efter att arbeta så effektivt med
verksamhetskostnaderna att en hyresreduktion på 3,5 miljoner kronor kan
återlämnas till kommunen vid årets slut.
• en förväntan att KFAB främst genom sitt dotterbolag KIAB skall fortsätta att
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Ramen omfattar förväntade kostnadsökningar för el, vatten och fjärrvärme, men
innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll
samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad
kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall
verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan
komma att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna
3,5 mnkr till kommunen vid årets slut. Kommunstyrelsen bör uttala att sådan
händelse skall rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver
ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-13
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 222

Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv
för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr
5.01) (KS/2017:547)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslagen till revideringar av
styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01). De reviderade
dokumenten gäller från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets
AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01)
har tagits fram i samråd mellan kommunledningsförvaltningen och VD för KFAB. De
reviderade dokumenten bör gälla från och med den 1 januari 2018.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-20
• Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07)
• Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-11-29

19

§ 223

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med
Katrineholms Industrihus AB (KS/2017:522)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och
Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2017.
KFAB uppvisare ett positivt resultat på cirka 23 500 000 kronor före skatt för delåret
2017. Bolagets nettoomsättning under samma period var 203 300 000 kronor. Det
positiva resultatet sammanhänger med att ett antal kostnadsposter visar på ett lägre
utfall än planerat. Hit hör bl a underhållsarbete som utförs under sommaren och
därmed belastar bolaget under senare delen av året. Likaså är kapitalkostnaderna lägre
än planerat. Helårsprognosen för KFAB är ett positivt resultat på 13 400 000 kronor.
KIAB:s nettoomsättning för årets åtta första månader uppgick till 41 300 000 kronor.
Periodens resultat var positiv och låg på 3 200 000 kronor före skatt.
Energiinvesteringarna ger energieffektivare byggnader vilket gör att KIAB kan
motverka kostnads- och prisökningar. Det prognostiserade resultatet för 2017 är
beräknat att uppgå till totalt 2 000 000 kronor.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 36, 2017-10-02
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2017-10-02
• Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KFAB
• Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KIAB
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 224

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland
(KS/2017:523)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2017 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna
för kännedom.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Delårsrapporten har också översänts till socialnämnden. Delårsrapporten innehåller
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Förbundets uppvisar ett
positivt delårsresultat på 710 000 kronor. Förbundet bedömer att resultatet för helåret
2017 kommer vara ett överskott på 760 000 kronor, vilket motsvarar förbundets
finansiella mål.
Till delårsrapport hör en revisionsrapport i vilken revisorerna bedömer att förbundets
delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed. Vidare, att rapporten ger en korrekt bild av förbundets ekonomiska
ställning och utveckling. Revisorerna pekar också på att förbundets prognostiserade
resultat för helåret 2017 är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt
i verksamhetsplan och budget.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-09
• Delårsrapport för perioden 2017-01 – 2017-08, Vårdförbundet Sörmland
• Utlåtande avseende delårsrapport 2017, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
• Revisionsrapport, pwc
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 225

Svar på motion om uppdrag om förstudie av
parkeringshus (KS/2017:422)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om uppdrag om förstudie av parkeringshus med
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda
en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av
järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016
genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I
förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess
effekter.
Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om
järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett
parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att
parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar
utvärderats.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30
• Ordförandens förslag till beslut
• Motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus
• Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-12
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 226

Svar på motion om förströelsefond (KS/2017:345)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om förströelsefond med hänvisning till
yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.
Motionären skriver att Katrineholms Fastighets AB (KFAB) sedan 2002 äger
merparten av kommunens verksamhetslokaler. Vidare, att under de senaste sex åren
har kostnaderna för skadegörelse på bland annat skolor och förskolor fördubblats.
Glaskross och klotter har, enligt motionären, kostat KFAB 1 070 000 kronor 2016.
Centerpartiet vill vända denna utveckling genom att avsätta pengar till fond till
förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar drastiskt.
KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att
skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond,
enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med
kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och
förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid
några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan
upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster
utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-24
Ordförandens förslag till beslut
Motion om förströelsefond
Skrivelse från Katrineholms Fastighets AB, 2017-09-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag
till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande och finner att styrelsen biträder
ordförandens förslag till beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 227

Svar på motion om införande av Huskurage
(KS/2017:249)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen om införande av huskurage besvarad med
hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande
av Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande:
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka
tryggheten i hemmen.
I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från
Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat
att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB
önskar att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra
då någon kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer.
I sammanhanget kan noteras att kommunfullmäktige antog 2015-03-05, § 86
styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun. I
den är ett delmål från kommunens övergripande mål att initiera insatser i den
kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld. I
kommunplanen 2015-2018 står det även bland annat att kommunen ska verka för ett
högt säkerhetsmedvetande och att reducera risker. Det står vidare att invånare,
besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god
säkerhet. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till
brott, att höja trygghetsfaktorn och att på olika sätt förhindra att flickor och pojkar
kommer in på en brottslig bana. Bland annat alkohol- och drogförebyggande arbete,
arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar i
det brottsförebyggande arbetet.
De jämställdhetspolitiska målen talar om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv och kopplat till det finns fyra delmål varav ett är att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14
Yttrande från Katrineholms Fastighets AB daterad 2017-11-10
Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) daterad 2017-04-20

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Inger
Fredriksson (C).
Förslag och yrkanden
Ordföranden, Göran Dahlström (S), yrkar att motionen ska anses besvarad och återtar
därmed sitt tidigare redovisade förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt yrkande och finner
att styrelsen biträder detta.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 228

Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)
(KS/2017:561)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för stiftelsen för
Installatörernas Utbildningscentrum fram till och med 2019
Johan Mossling (VVS företagen)
Erik Östlund (Svensk Ventilation)
Lars Härnström (M) (Katrineholms kommun)
Johan Söderberg (S) (Katrineholms kommun)
Inger Fredriksson (C) (Katrineholms kommun)
Per Jonasson (Katrineholms kommun)
Ann-Lee Bertenstam (Katrineholms kommun)
2. Beslutet innebär att kommunen, i enlighet med stiftelsens stadgar, utnyttjar fyra
ledamotsplatser utöver de två platser som normalt tillfaller kommunen.
3. De tidigare utsedda personliga ersättarna kvarstår enligt tidigare val men tiden
förlängs till och med 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt stadgarna för stiftelsen Installatörernas utbildningscentrum (IUC) ska
Katrineholms kommun utse samtliga av styrelsens ledamöter. IUC har med anledning
av detta vänt sig till Katrineholms kommun med förslag till ledamöter, i enlighet med
vad stadgarna för stiftelsen anger om styrelsens sammansättning.
I skrivelsen lämnas följande förslag
• VVS företagen (namnändrat från VVS entreprenörernas Arbetsgivarförbund)
överlåter en av sina styrelseplatser enl. Stiftelsens stadgar § 6 till Svensk
Ventilation tillsvidare. VVS företagen (namnändrat från VVS entreprenörernas
Arbetsgivarförbund) föreslår Johan Mossling som ledamot i Stiftelsen
Installatörernas Utbildningscentrum IUC i Katrineholm under mandatperiod fram
till med år 2019.
• Svensk Ventilation föreslår Erik Östlund som ledamot i Stiftelsen Installatörernas
Utbildningscentrum IUC i Katrineholm under mandatperiod fram till med år
2019.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet har avsagt sig sina två styrelseplatser enligt
beslut 1997-03-07.
Katrineholms kommun har två ledamotsplatser i styrelsen, och möjlighet att utnyttja
lediga platser om så är önskvärt till högsta antal (nio) ledamöter. Styrelsen ska bestå
av minst sju ledamöter.
Kommunfullmäktige har tidigare för Katrineholms kommun utsett följande ledamöter
och personliga ersättare under tiden fram till årsstämman 2019 för IUC
Ledamot
Lars Härnström (M)
Ordförandens sign

Personlig ersättare
Gunilla Magnusson (S)
Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Johan Söderberg (S)
Inger Fredriksson (C)
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Tony Karlsson (S)
Ewa Callhammar (FP)

Förslag har lämnats om att kommunfullmäktige även ska utse Per Jonasson och AnnLee Bertenstam som ledamöter för de två ledamotplatserna som återstår till minsta
antal (sju) styrelseledamöter och som kommunen kan utnyttja.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-28
• Skrivelse från Installatörernas utbildningscentrum, 2017-11-22
• Stadgar för Installatörernas utbildningscentrum
_________________
Beslutet skickas till:
Installatörernas utbildningscentrum (IUC)
Löneenheten
De valda
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 229

Yttrande över förslag till länsplan för regional
infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029
(KS/2017:464)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande över regional
infrastrukturplan för Södermanlands län 2018-2029 och överlämna yttrandet till
Regionförbundet Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har Trafikverket uppdraget
att ta fram ett förslag till nationell plan för samma period. Förslaget till nationell plan
har tidigare behandlats av kommunstyrelsen.
Det nu remitterade förslaget till regional plan har föregåtts av ett processinriktat
beredningsarbete. En politisk styrgrupp, tillsatt av Regionförbundet Sörmlands
styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet. Tjänstemän vid regionförbundet har
arbetat fram ett underlag efter samråd med tjänstemän från länets respektive
kommuner och samtliga kommuner har under beredningsarbetet ombetts lämna in
underlagsmaterial.
Underlagsmaterialet från Katrineholms kommun med prioriteringar, den så kallade
treårsplanen, är ett resultat av kommunens systemanalys och tar mot bakgrund av
direktiv från Regionförbundet Sörmland upp objekt som ingår både i den nationella
och i den regionala planen. De viktigaste objekten i vår objektlista är fortsatt
utbyggnad av väg 55 till mötesfri landsväg till Strängnäs samt kapacitetshöjande
åtgärder på södra och västra sambanan med bland annat anslutningsväxel och spår till
stambanan från Katrineholms Logistikcentrum.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Bilaga: Tabell (utdrag ur förslag till länsplan)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Ylva G Karlsson (MP), Sten Holmgren (C) samt projektchefen Lars
Ramstedt.
___________________
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 230

Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018
(KS/2017:535)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett
bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2018
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande
3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges Katrineholm jazz- och
bluesfestival tillgång till bidraget under år 2017
4. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma
med en redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har
använts.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har den 2017-11-10 inkommit med en ansökan
om bidrag om 100 000 kronor för genomförande av Katrineholm jazz- och
bluesfestival 2018.
Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en
jazzfestival i Katrineholm. 2017-års festival, som var gratis för besökarna, lockade till
sig mellan 1000-1200 besökare i alla åldrar och hade över 130 000 visningar på
sociala medier. Utöver bidrag från Katrineholms kommuns Drömprojektpott var
flertalet företag med och sponsrade evenemanget.
Föreningen skriver i sin ansökan att de önskar få tillgång till ett eventuellt belopp
under 2017 för att kunna påbörja föreberedelserna.
Ansökan stämmer väl in på Katrineholms kommunplan 2015-2018 där det bland
annat uttrycks att ett rikt kultur- och fritidsliv ger innehåll och mening i tillvaron och
främjar folkhälsa och livskvalitet.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14
Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival, daterad
2017-11-10
___________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms jazz-och bluesfestival
Kommunledningsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 231

Nominering till Leader Sörmland (KS/2017:546)
Kommunstyrelsens beslut
Katrineholms kommun nominerar förvaltningschefen Stefan Jansson som
Katrineholms kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader
Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och
ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader
Södermanland sträcker sig över tre 1än och de åtta kommuner som ingår är
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.
En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en
viktig roll när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma
projektansökningar.
Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att
den representerar offentlig, privat och ideell sektor.
Katrineholms kommun har för närvarande ingen representant för kommunen (den
offentliga sektorn) då tidigare utsedd representant har inte längre är kvar inom
organisationen och har avsagt sig sin plats.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-19
___________________
Beslutet skickas till:
Leader Sörmland
Stefan Jansson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 232

Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för
kommunstyrelsen (KS/2017:545)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag i januari 2018 från den 31
januari till den 24 januari.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för 2018 den 31 augusti, § 139. I
efterhand har det uppmärksammats att tiden mellan sammanträdet den 31 januari
2018 och kommunfullmäktiges sammanträden den 12 februari 2018 är kort vilket
innebär att de administrativa rutinerna kan bli svåra att utföra tidsmässigt. En
möjlighet är att tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträde till den 24 januari
2018.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-16
___________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 233

Grönplan Katrineholms stad (KS/2017:506)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Grönplan Katrineholms stad ska sändas ut
på samråd under perioden från den 14 december 2017 till den 28 februari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och
större parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna
tätbebyggd, och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till
rekreationsvänlig natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och
förtätas i förhållandevis hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga
bort gröna miljöer som är värdefulla för katrineholmsbor, djur och växter.
Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar
utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge
en samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och
omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart och
attraktivt sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och
rekreativa värden. Den anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda
arbetet mot en stärkt grönstruktur.
Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-06
• Samrådslista
• Grönplan Katrineholms stad, samrådshandling
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 234

Finansiering av nyårspromenad 2017 (KS/2017:537)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 600 000 kronor till finansiering av en
nyårspromenad den 31 december 2017 som avslutning på 100-årsjubileumet. Medlen
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Den första januari 1917 fick Katrineholms stadsrättigheter. Kommunstyrelsen har
tidigare beslutat att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att leda, samordna
och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100-årsjubileum. Samtidigt
avsattes också 3 miljoner kronor för firandet. Dessa medel har använts framförallt till
att skapa en nyårspromenad 2016-12-31, en musikfest 2017-08-12, samt för medel till
15 drömprojekt, marknadsföring och dekorationer i staden.
Nyårspromenaden blev en succé, där över 10 000 personer deltog. Många har också
önskat att det ska bli en återkommande tradition. För att skapa ytterligare en
nyårspromenad 2017-12-31, som avslutning på 100-årsfirandet behövs 600 000
kronor. Promenaden skapas utifrån samma upplägg som den första, men med en scen,
förbättrat ljud och ljus jämfört med senast. Det baseras på den återkoppling besökarna
gett. Ljusfigurerna återuppstår och arrangemanget förstärks med 25 minuter
scenshow, med sång, eldshow och dans. Arrangemanget avslutas med ett fyrverkeri
som samfinansieras av Tegelstaden.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD) och Ylva G Karlsson (MP).
Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C)
avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
till beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 235

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen
3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB. (KS/2017:488)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till markoch exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Enium AB har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens
etableringsområde.
Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sin verksamhet med kontor, lager,
personalutrymmen och butik.
Företaget har varit precist i sina önskemål om läget för marken och parterna har enats
om att lämplig placering är intill Videvägen och Österleden.
Mark- och exploateringschefen har med Enium AB upprättat ett markanvisningsavtal
där kommunen anvisar ett cirka 9850 kvm stort område där köpeskillingen är satt till
200 kronor/kvm.
Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-12
Markanvisningsavtal

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt markoch exploateringschefen Mats Lundevaller.
___________________
Beslutet skickas till:
CT Development AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 236

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen
3:1 i Katrineholms kommun (KS/2017:524)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till markoch exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.
Sammanfattning av ärendet
Företaget CT Development AB, ombud för affärskedjan Dollarstore, har framfört
önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde.
Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker. Byggnaden planeras
bli cirka 3000 kvm och inrymma butik och lagerutrymmen.
Företaget har varit precist i sina önskemål om läget för byggnaden och parterna har
enats om att lämplig placering är bakom Biltema och MIO möbler.
Mark- och exploateringschefen har med CT Development AB upprättat ett
markanvisningsavtal där kommunen anvisar ett cirka 8 500 kvm stort område där
köpeskillingen är satt till 250 kronor/kvm.
Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-13
Markanvisningsavtal

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Göran
Dahlström (S), Bo Sivars (M), Ylva G Karlsson (MP), Lars Härnström (M) samt
mark- och exploateringschefen Mats Lundevaller.
___________________
Beslutet skickas till:
CT Development AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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§ 237

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen
1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen. (KS/2017:525)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal och köpeavtal samt delegerar
till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.
Sammanfattning av ärendet
Företaget SETE Lindström AB, har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i
Trolldalområdet, söder om Djulösjön.
En ny detaljplan för fastigheten Trolldalen 1:1 som möjliggör bebyggelse av 8
villatomter har tagits fram. Kommunen erhåller 4 tomter (förmedlas via tomtkön) och
SETE Lindström AB 4 (cirka 9500 m2). I exploateringsavtalet ingår också att SETE
Lindström AB anlägger all infrastruktur i området, vägar, VA, el, fiber etcetera, med
en kapacitet för upp till 20 tomter.
Kommunen står för de ökade kostnader som uppkommer i förhållande till att anlägga
4 tomter i området. Det bedöms medföra en merkostnad på 2 505 000 kronor, bland
annat på grund av ändrad sträckning för att klara den ökade kapaciteten för VA, el
och anläggande av väganslutningar.
Mark- och exploateringschefen har med SETE Lindström AB upprättat ett
exploateringsavtal som reglerar exploateringens genomförande.
Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-22
Exploateringsavtal
Köpeavtal
Detaljplan Trolldalen

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa
Callhammar (L) samt mark- och exploateringschefen Mats Lundevaller.
___________________
Beslutet skickas till:
SETE Lindström AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 238

Anmälan om delegationsbeslut
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar
beslutat att avskriva följande fordringar
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Vård- och omsorgsavgift 31 625:31 oktober 2017, § 117
Ej återlämnat material
till bibliotek
300:31 oktober 2017, § 117
Barnomsorgsavgift
1 89:31 oktober 2017, § 117
(KS del § 117.)
Dnr KS/2017:2-040
Avslag på begäran om utlämning av intresseanmälan till Stadsparken:
Kommunstyrelsen avslår Henrik Wisings begäran om utlämnande av intresseanmälan
till Stadsparken i enlighet med Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) kap. 19 § 3.
(KS del § 119.)
Dnr KS/2017:536:149

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till DAWA futsalklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
startbidrag på 20 250 kronor till DAWA futsalklubb.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 115.)
Dnr KS/2017:511-045
Bidrag till pjäsen "I ensamhetens korridor" – DUD:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 38 700 kronor till pjäsen ”I ensamhetens korridor” till Kulturföreningen
DUD i Katrineholm.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 118.)
Dnr KS/2017:534-045
Bidrag till hyra för Gårdshuset 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 12 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2018 till Pensionärsalliansen.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 120.)
Dnr KS/2017:542-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 239

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
Kurs/konferens/seminarium

Arrangör

Kommunalrätt med utgångspunkt i den
nya kommunallagen
2018-01-16, kl. 9.30-16.30
Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Stockholm

Kommunakuten AB

Offentlighetsprincipen i kommunal
verksamhet
2018-01-23, kl. 9.30-16.30
Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Stockholm

Kommunakuten AB

Kommunstyrelsen lägger anmälan av kurser, konferenser, seminarier med mera till
handlingarna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 240

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om hurvida
anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren
blivit uppsagd alternativt avskedad
17:51

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

17:56

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

17:58

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

17:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Kommunstyrelsen lägger anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär till
handlingarna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 241

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Vingåkerskommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens
sammanträde 2017-10-16, § 137 – Hyra för ny brandstation.
Handl nr 2017:2354
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde
2017-11-07, § 56 – Återrapport uppdrag Språkbiennal.
Handl nr 2017:2556
Samordningsförbundet RAR Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-09-19
Handl nr 2017:2558
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med
regionstyrelsen 2017-10-27.
Handl nr 2017:2592
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2017:2619

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt Ekonomirapporten oktober 2017, om
kommuners och landstingsekonomi.
Handl nr 2017:2458

Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till
kameraövervakning.
Handl nr 2017:2408
Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt beslut om entledigade av Magnus
Lindell från förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Handl nr 2017:2456

Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för bostadsbebyggelse i
Katrineholm, fastigheterna Guldregnet 2 m.fl. för granskning.
Dnr KS/2017:362-212

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för nytt äldreboende i
Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m.fl. för granskning.
Dnr KS/2017:445-212
Remiss: Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter,
SOU 2017:69:
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat slutbetänkande.
Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för
kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2017:513-049
Remiss- Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete
för en god och jämlikhälsa SOU 2017:4:
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Remissen har granskats av kommunledningsförvaltningen och föredragits för
folkhälsoutskottets ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Handl nr 2017:2491
Norrköpings kommun har översänt Överskitsplan för staden och Översiktsplan för
landsbygden, planerna antogs av kommunfullmäktige i Norrköping 2017-06-19.
Handl nr 2017:2550
Boverket har översänt informationsbrev om bostadsmarknadsenkäten,
miljömålsenkäten och plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2018.
Syna AB har översänt diplom Syna gratulerar Katrineholms kommun till andraplatsen
i Södermanlands län i 2017 års tillväxtindex.
Handl nr 2017:2561
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation angående trafikstrategi och parkeringsstrategi Katrineholms kommun
Förslagen till trafikstrategi och parkeringsstrategi Katrineholms kommun återremitterades av
kommunfullmäktige för att strategierna, som hör ihop, skulle kompletteras med en karta över
centrum med trafikströmmarna samt en redogörelse för planeringen av Resecentrum. Förslaget

skulle sedan passera kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden.

Vi noterar att den karta som bifogats strategierna enbart visar vilken riktning dagens trafik kan ta, det
vill säga vilka gator som är enkelriktade eller dubbelriktade. Den visar inte någon inriktning hur
Katrineholms kommun strategiskt vill att trafiken ska gå för att nå centrum.
Vidare innehöll återremissen begäran om en komplettering med en redogörelse för planeringen av
Resecentrum. Den text som infogats uppfyller knappast återremissens intentioner, utan hänvisar till

ytterligare ett ännu oskrivet dokument, en kollektivtrafikplan för busstrafiken. Ett Reseoentrum
innebär rimligen för Katrineholms del en plats där personer via tåg, bussar, bilar, cyklar och gående
kan byta färdmedel på ett framtidsinriktat sätt. Då tankarna om Resecentrum är centrala för trafikoch parkeringsstrategin är det av yttersta vikt att det klargörs hur dagens knutpunkt kan utvecklas
eller om den ska omlokaliseras för att bättre svara mot sitt syfte. Denna viktiga fråga skjuts på
framtiden, vilket vi ser som olyckligt.
Vi saknar dessutom trafiknämndens yttrande över strategierna.

Mot bakgrund av detta yrkade vi avslag till de båda strategierna.
Då våra yrkanden avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.
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Reservation angående Svar på motion om förströelsefond
Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att vända utvecklingen, när det gäller skadegörelse i
skolor och förskolor. Vi ser att det finns en möjlighet att uppmuntra till att vara aktsam om de lokaler
som är våra gemensamma och att de som använder dem till vardags är de bästa beskyddarna.
KFAB föreslår i stället en ökad kameraövervakning samt insatser

från bevakningsföretag för att vända

utvecklingen.
Centerpartiet anser fortfarande att det finns andra vägar att gå än med ökad övervakning och
hårdare tag och att aktsamhet om det gemensamma ska premieras. Metoden är åtminstone värd att
testa.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen.
Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet
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Reservation angående Finansiering av nyårspromenad 2017
Centerpartiet anser att 600.000 kronor är en väl tilltagen summa för att finansiera jubileumsårets
sista arrangemang. Det motsvarar exempelvis mer än väl en tjänst inom äldreomsorgen.
Vi har inget emot nyårspromenaden i sig, men vi tycker att den kunde genomföras under enklare
former. Vid tidigare sammanträden med kommunstyrelsen har ekonomichefen med flera tala om

vikten att vårda kommunens ekonomiska resultat. Detta mot bakgrund av de stora investeringar som
väntar i nya skolor, äldreboenden, förskolor och annat. Då behövs det ett eget kapital till dessa
viktiga investeringa r.
Centerpartiet hade dessutom inte satsat lika mycket på 100-årsjubileet i vår budget för 2OI7 och
hade inte en så stor pott avsatt för oförutsedda händelser.

Mot bakgrund av detta yrkade jag avslag till förslaget.
Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet.
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