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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 (ej § 13), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), 
Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Martin Edgélius (M), 
Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V) 

 

Beslutande 
ersättare Mica Vemic (SD), Sten Holmgren (C) (§ 13) 

 

Ersättare  Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), 
Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Jesper Ek 
(L), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Tf kanslichef Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, förvaltningschef Lars 

Hågbrandt, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, It- och kommunikationschef 
Ulrika Westerberg, kommunikationsstrateg Jessica Sjögren, projektledaren Susanna 
Kullman, avdelningschef Erik Bjelmrot, miljöstrateg Håkan Lernefalk och energi- och 
klimatrådgivare Kjell Dävelid 

 

Utses att justera Tony Rosendahl (V) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-01-31 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §16 
 

Ordförande ………………………………… 
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§ 1 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Etablerings- och markförfrågningar 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt informerar om de etablerings- och 
markförfrågningar som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med. För närvarande 
är det ett hårt tryck. Vidare informeras om de planarbeten som pågår. En utökning av 
tjänster kommer att göras med de extra medel som har avsatts för att kunna möta de 
ökade behoven. 
 
Väsentliga händelser inom näringslivsområdet 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om väsentliga händelser inom 
näringslivsområdet. 
 
Nyföretagande 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporerar att under 2016 har 146 nya företag 
startats i Katrineholm. En minskning mot föregående år med -1,4%.  
 
Rekryteringar 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att en samordnad rekryteringsannons är 
på gång med utgångspunkten att kommunen är i en tillväxtfas. Annonseringen 
kommer att göras i tryckt format och i digital form. 
 
Katrineholm 100 år 
Kommunikationsstrategen Jessica Sjögren rapporterar om starten av firandet av 
Katrineholm 100 år. Ett stort antal (uppskattningsvis runt 10 000) personer deltog i 
nyårspromenaden i Djulö Allé som ägde rum på nyårsafton. Firandet fortsätter med 
flera arrangemang.  
 
Heltid som norm 
Projektledaren Susanna Kullman informerar om införande av heltid som norm. 
Genomgången redovisar syftet och genomförande på de olika förvaltningarna. 
Förvaltningarnas olika utmaningar redovisas med förslag till lösningar och hållbara 
strategier. Resultatmålen mäts kontinuerligt per förvaltning och på kommunnivå. 
 
Fiberutbyggnad 
It- och kommunikationschefen Ulrika Westerberg informerar om den pågående 
fiberutbyggnaden i kommunen. Kommunen har satsat 50 miljoner för att landsbygden 
ska få samma förutsättningar till fiberanslutning som övriga delar av kommunen. 
Målsättningen är att 95 % av Katrineholmsborna har möjlighet till fiberbaserad 
anslutning.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ett av kommunens sex byalag (Floda fiber) har blivit beviljade stödmedel från 
Länsstyrelsen. Björkviks byalag väntar besked från Länsstyrelsen, vid avslag tar 
kommunen över ansvaret. Övriga områden har upphandlats. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran 
Dahlström (S), Tony Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Bo Sivars (M), Gunilla 
Magnusson (S), Jesper Ek (L), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C), Joha 
Frondelius (KD), Ylva G. Karlsson (MP) samt förvaltningschefen Lars Hågbrandt, 
kommunchefen Sari Eriksson, kommunikationsstrategen Jessica Sjögren, 
projektledaren Susanna Kullman och it- och kommunikationschefen Ulrika 
Westerberg. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

Personalredovisning  
Ekonomi-och personalchefen Susanne Sandlund redovisar personalstatistik för 
kommunen gällande december månad 2016. Sjukskrivningstalen har minskat något 
sedan den senaste redovisningen. Antalet rehabärenden har likaså minskat något. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars 
Härnström (M) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

Miljöarbete i Katrineholm  
Miljöinstrategen Håkan Lernefalk ger en lägesrapport om kommunens miljöarbete. 
Arbetet bedrivs utifrån de beslutade fokusområdena klimat, vatten, biologisk 
mångfald och god bebyggd miljö. Av rapporteringen framgår flera exempel på 
åtgärder som vidtagits. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Ylva G. Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V) 
samt miljöstrategen Håkan Lernefalk och energi- och klimatrådgivaren Kjell Dävelid. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms 
kommun  (KS/2016:288)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar den upprättade detaljplanen för bostadsbebyggelse vid 
Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. 
 
Särskilt yttrande 
Styrelsen medger att Inger Fredriksson (C) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 
m.fl har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus 
och enbostadshus i anslutning till Djulö gärde. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd under tidsperioden 23 juni - 28 juli 2016 och för 
utställning under tidsperioden 10 november – 1 december 2016.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 7 december 2016, § 133. Nämnden 
beslutade då att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-19 
• Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2016-12-07, § 133 
• Antagandehandling, 2016-12-07 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 
Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G. 
Karlsson (MP) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot. 
 
Särskilt yttrande 
Inger Fredriksson (C) framför till kommunstyrelsen att hon önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)  (KS/2016:515)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om: 
 

1. Nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län, från och med den 1 
januari 2018, bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och 
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år. 

 

2. Vid införande av produkten Sommarkort i Sörmlandstaxan ska avgiften för 
densamma uppgå till 500 kronor. Sommarkortet kan användas av barn och 
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra 
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlem 
handlingar med förslag på ärendeskrivning om att myndigheten respektive 
medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter 
för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.   
 
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat 
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om 
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer 
inte bara är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade 
Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med 
implementeringen av nytt betal- och realtidssystem.  
 
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar 
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med 
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och 
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom 
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för 
övervägande. 
 
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats 
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av, 
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, 
varför frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 
september för övervägande. (Anm. Produkten införs redan under 2017) 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16 § 7. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Affärsvillkor, produkter och priser för resande med 
Gnestapendeln  (KS/2016:516)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets, beslut om att för resor till och från Gnesta med 
Gnestapendeln ska, från och med den 9 januari 2017, de affärsvillkor, produkter och 
priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete 
gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens sammanträde 
den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL:s behörighet att fatta 
beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut om 
trafikplikt för trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett 
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordic AB 
tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och 
minst 10 år framåt.  
 
Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan 
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett nytt 
avtal tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet.  
 
Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt 
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i 
kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivels, 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet, 2016-11-16, § 8  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 
2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
(KS/2016:510)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och kompletterande budget 2017 (2018-
19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik har överlämnat en uppdaterad 
verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Förbundsdirektionen beslutade 
vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att fastställa verksamhetsplan och budget 
avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Uppdateringen av budgeten är gjord efter 
att medlemskommunerna lagt sina trafikbeställningar. Kommunfullmäktige 
behandlade i september 2016 förbundets länsgemensamma verksamhet och budget.  
 
Den uppdaterade budgeten visar på att nettokostnaden 2017 avseende allmän 
kollektivtrafik för Katrineholms kommun uppgår till 23 797 000 kronor (524 779 000 
kronor för hela länet) samt 4 494 000 kronor för särskild kollektivtrafik (125 727 000 
kronor för hela länet). 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-09 
• Sammanträdesprotokoll, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2016-11-16 
• Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-2019), Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för 
perioden januari till augusti 2016  (KS/2016:465)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger Katrineholm Vatten och Avfall AB:s delårsrapport till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omsättningen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till och med 
augusti 2016 uppgick till 75.3 miljoner kronor, vilket var det som budgeterats för 
perioden. I jämförelse med föregående år, har omsättningen ökat med 5,6 miljoner 
kronor.  
Resultatet för bolaget var 10,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterat resultat på 6,2 
miljoner kronor. Investeringarna under delåret 2016 uppgick till 4,6 miljoner kronor. 
 
Prognosen för helåret 2016 är att Katrineholm Vatten och Avfall AB kommer att göra 
ett bättre resultat än budgeterat. Detta kan hänföras till VA-verksamheten. 
Beträffande prognosen för investeringarna, är denna att investeringarna kommer att 
vara lägre än budgeterat. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-20 
• Delårsrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB med bilagor, 2016-09-11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-
augusti 2016  (KS/2016:432)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport från Regionförbundet Sörmland till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionförbundet Sörmland, har i enlighet med förbundsordningen, avlämnat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016.  
 
Resultatet i delårsrapporten visar ett underskott på 407 000 kronor. Det 
prognostiserade helårsresultat som anges i delårsrapporten är ett underskott på cirka 1 
400 000 kronor. Budgeten för 2016 har fastställt finansiellt mål till att förbundet ska 
redovisa ett underskott på 1 770 000 kronor. Det budgeterade underskottet är beslutat 
mot bakgrund av förbundets starka egna kapital och att målkapitalet uppnås. 
 
Revisorerna bedömer att delårsapporten ger en rättvisande bild åt Regionförbundet 
Sörmlands resultat och ställning. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare, menar revisorerna att 
ianspråktagna medel i budget och prognos ligger inom ramen för god ekonomisk 
hushållning och att finansiellt mål därmed är uppfyllt. Delårsrapporten visar på en 
återkoppling till verksamhetsplan och verksamhetsmål. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-28 
• Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen, § 39, 2016-10-13 
• Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2016 
• Revisorernas utlåtande om delårsrapporten per 2016-08-31 
• Revisionsbiträdets rapport: granskning av delårsrapport 2016, KPMG AB 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10 

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på 
resecentrum  (KS/2016:51)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att motionens yrkanden om 
åtgärder inom resecentrumområdet förutsätter genomförande innan byggnationen av 
huset på torget vilket inte är aktuellt. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån Ylva G. Karlsson (MP) med fleras yrkande reserverar sig 
Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Ewa 
Callhammar (L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om ombyggnation av bussdelen på 
Resecentrum. Motionären yrkar han på att 
 
• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum 
• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs 
• Människorna separeras från fordonstrafiken 
• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna 

från alla hållplatslägen 
• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör- 

och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs. 
 
Planeringen inför byggnationen av det nya huset på torget pågår för närvarande. I 
samband med detta kommer även frågan om kollektivtrafikens framtida utrymme att 
utredas. En del av de yrkanden som tas upp i den aktuella motionen har redan 
diskuterats och övriga yrkanden kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.  
Detta arbete får visa hur gestaltningen av det framtida resecentrat kommer att 
utformas mer i detalj, både för busstrafiken och övrig trafik i området. 
 
Under arbetet med huset på torget kommer trafiken i området att påverkas i mer eller 
mindre hög grad. Målsättningen är dock att kollektivtrafiken ska kunna trafikera 
resecentrum under ombyggnationerna utan omfattande störningar. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-01-17  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-12 
• Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ylva G. Karlsson (MP), Tony 
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) och Lars Härnström (M). 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L) bifall till motionen. 
Lars Härnström (M) yrkar bifall till ordförandens för slag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ylva G. Karlsson (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared 
Business Service  (KS/2016:426)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av Shared Business till 

handlingarna. 
 

2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att återkomma till kommunstyrelsen 
under våren 2017 med en redovisning av resultatet av uppföljningen i enlighet 
med nedanstående. 

 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Shared 
Business Service (SBS) mellan kommunen och dess bolag Katrineholms Fastighet 
AB (med dess dotterbolag Katrineholms Industrihus AB). Syftet med införandet av 
SBS har varit att åstadkomma en effektiv och samordnad verksamhet där kommunens 
och bolagens samlade kompetens skulle integreras och utvecklas som en enhet. SBS 
omfattar ekonomi, IT samt lönehantering. Under året har ett förbättringsarbete 
påbörjats dels för att öka förtroende mellan parterna, dels för att systematisera 
uppföljningsarbetet avseende SBS. 
 
Den övergripande revisionsfrågan har varit om SBS lett till en effektiv och 
samordnad verksamhet, sett ur ett koncernperspektiv. Den sammanfattande 
bedömningen är att detta inte har säkerställts av kommunstyrelsen. Bland annat 
påpekas att uppföljningen i huvudsak är muntlig, strukturen för kommunikation är 
bara delvis införd, det saknas dokumenterad uppföljning av effektivitet och vinster av 
samordningen, utvärdering saknas och därmed finns inte underlag för att bedöma 
risker och förbättringsbehov.  
 
För att ge kommunstyrelsen ett bättre underlag till bedömning av effektiviteten av 
SBS kommer kommunen i samverkan med bolagen att: 
• Genomföra en utvärdering av uppdragsöverenskommelsen  
• Planera för kontinuerliga uppföljningsmöten som dokumenteras 
• Ta fram tydliga mått och nyckeltal med syftet att på ett enkelt och tydligt sätt visa 

på effektiviteten. 
 
Åtgärderna kommer att utgöra en del av grunden för utvecklingsarbetet inom SBS. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas för kommunstyrelsen samt 
bolagsstyrelse, under våren 2017. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att med ovanstående åtgärder vidtagna är de 
synpunkter som revisorerna framfört hanterade. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-15 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Revisionsrapporten Granskning av Shared Business Service, oktober 2016, med 
missiv 

_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning  
(KS/2016:464)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat samarbetsavtal mellan Katrineholms 

kommun och Tekniska Verken om installation av laddstolpar. Förvaltningschefen 
för samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att bedöma och godkänna eventuella 
mindre justeringar i avtalet och underteckna avtalet. 

 

2. Vidare godkänns den föreslagna lokaliseringen på parkeringen i hörnet av 
Vasavägen/Fredsgatan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun har, tillsammans med Tekniska Verket tagit fram ett förslag 
samarbetsavtal för placering av laddstolpar för elbilar. Syftet med avtalet är för 
kommunens del att kunna erbjuda kommuninvånare och gäster laddning av elbilar, 
laddhybrider och andra eldrivna fordon samt att dra trafik till centrala Katrineholm. 
Den lokalisering som föreslås är parkeringen i hörnet av Vasavägen/Fredsgatan. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-06 
• Samarbetsavtal samt kartbeskrivning av platsen för laddstolpar 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Ewa Callhammar (L) 
samt energi- och klimatrådgivaren Kjell Dävelid. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska Verken i Linköping AB 
Akten 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut 
om utbetalning av partistöd  (KS/2016:509)  
Kommunstyrelsens beslut 
Katrineholms kommun anser att överklagandet ska avslås. 
 
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Jäv 
Ewa Callhammar (L) och Jesper Ek (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen 
under ärendets behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommunfullmäktige har den 21 november 2016 fattat beslut avseende 
utbetalning av partistöd för kalenderåret 2017. 
 
I överklagandet anförs i huvudsak följande. Fullmäktige bryter mot kommunallagen 
och/eller regler för det kommunala partistödet. I övrigt hänvisas till kommunallagen 
och Katrineholms kommuns regler för utbetalande av partistöd. 
 
Kommunen vill med anledning av överklagandet ange följande. Såsom klaganden 
angivit stadgar kommunallagen inte något förbud mot att utbetala partistöd till 
mottagare som t ex inkommer för sent med skriftlig redovisning, stagandet ger endast 
fullmäktige en möjlighet att besluta om att inte betala ut partistödet. Fullmäktiges 
beslut strider med andra ord inte mot kommunallagen. 
 
Kommunens regelverk avseende partistöd är fastställt av fullmäktige. I 
tjänsteskrivelsen i ärendet om partistöd framgår att kommunledningsförvaltningen 
påpekat att utbetalning inte stämmer med kommunens regelverk, men att skäl 
föreligger för att inte tolka dessa strikt (se sid 288 i material ingivet den 20 december 
2016).  
Kommunen anser att fullmäktige – som har fastställt regelverket om partistöd – också 
har mandat att besluta om undantag från detsamma. 
 
Av ovan angivna skäl anser därför kommunen att överklagandet ska avslås. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-10 
• Förvaltningsrättens föreläggande 2016-12-28 
• Överklagande från Mica Vemic (SD) 2016-12-14 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Anmälan om delegationsbeslut  
IT- och kommunikationschefen Ulrika Westerberg förordnar IT-koordinatorn 
Michael Bergman att under tiden 15 – 16 och 23 december 2016, utöver sin ordinarie 
tjänst, upprätthålla befattningen som IT- och kommunikationschef. Vidare förordnas 
kommunikatören Lena Hammarbäck att utöver sin ordinarie tjänst upprätthålla 
befattningen som IT- och kommunikationschef under tiden 27 – 28 december 2016. 
(KS del § 131.) 
 

T.f kanslichef Marie Sandström Koski förordnar handläggare Per Johansson att 
utöver sin ordinarie tjänst upprätthålla tjänsten som kanslichef under tiden 23 – 30 
december 2016. (KS del § 132.) 
Dnr KS/2016:1-029 
 
Ekonomischefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fodringar 
 

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf 
Livsmedelstillsyn 6 020:- 31 december 2016, § 2 
Ej återlämnat material till 
biblioteket 

250:- 31 december 2016, § 2 

Omsorg och service 12 824:- 31 december 2016, § 2 
Barnomsorg 44 993:- 31 december 2016, § 2 
Musikskoleavgift 600:- 31 december 2016, § 2 
Ej återlämnad skolbok 337:- 31 december 2016, § 2 
Hyra av teknik utrustning 3 798:- 31 december 2016, § 2 
Bokning av lokal 120 334:- 31 december 2016, § 2 
Dnr KS/2016:2-040 
 
Yttrande över ansökan till hemvärnet: 
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att 
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet. (KS del § 
130.) 
Dnr KS/2016:3-163 
 
Uppföljning av elevutveckling jan-dec 2016: 
Ekonomichefen beslutar, enligt KS 2014-11-26 § 205, att omfördela 5 888 046 kr till 
integrationsfonden från bildningsnämnden baserat på det faktiska antalet elever för 
perioden januari till december 2016. (KS del § 1.) 
Dnr KS/2016:7-049 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Ansökan om bidrag till Eritreanska föreningens lokaler: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 42 000 kronor till utrustning till Eritreanska föreningens lokal i 
Katrineholm.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 133.) 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Dnr KS/2016:512-045 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Anneli Hedberg 
(S), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt tf kanslichefen Marie 
Sandström Koski 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbesluten till handlingarna. 
_________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret 
 
16:56 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund 

 
16:62 Vårdprisindex (VPI) 
 
16:64 Redovisningsfrågor 2016 och 2017 
 
16:65 Budgetförutsättningar för åren 2016-2020 
 
16:66 Skydd för s.k. visselblåsare 
 
16:67 Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning 
 
16:68 Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från 

den 1 januari 2017 
 
16:69 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 

– HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
 
16:70 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI 
 
16:71 Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering 
 
16:73 Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft 
 
Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträde 2016-11-16. 
Handl nr 2016:2669 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 2016-11-25. 
Handl nr 2016:2722 
 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträde 2016-12-05. 
Handl nr 2016:2789 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2016-12-07. 
Handl nr 2016:2816 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från regionstyrelsens sammanträde 
201612-08. 
Handl nr 2016:2894 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-01-11. 
Handl nr 2017:56 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträdet 2016-12-08, § 48 – Verksamhetsplan och budget 2017. 
Handl nr 2016:2910 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträdet 2016-12-08, § 50 – Förslag till reviderade 
bolagshandlingar m.m. för bolaget Nyköping – Östgötalänken AB. 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträdet 2016-12-08, § 51 – Inriktning för Regionförbundet 
Sörmlands internationella engagemang. 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträdet 2016-12-08, § 52 – Regional handlingsplan för 
arbetsintegrerande sociala företag i Sörmland. 
 
Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2016-12-09. 
 
Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2016-12-09. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Västra Sörmlands räddningstjänst har översänt protokollsutdrag inklusive 
underliggande handlingar från sammanträdet 2016-10-05, Dir § 21 – 
Handlingsprogram 2016-2020 
Dnr KS/2016:489-049 
 
 
Verksamhetsplan 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt verksamhetsplan RAR 2017. 
Dnr KS/2017:9-104 
 
Vårdförbundet Sörmland har översänt verksamhetsplan med budget 2017-2019. 
Handl nr 2017:29 
 
 
Remiss 
Betänkande "På goda grunder - åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 
(SOU 2016:59): 
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”På goda 
grunder – åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. 
Bildningsförvaltningen har tagit del av betänkandet och det samma har föredragits för 
kommunstyrelsens ordförande.  
Katrineholms kommun väljer att inte yttra sig. 
Dnr KS/2016:393-629 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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DNR KS/2016:288-212

Särskilt yttrande angående Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen,

fastigheterna Djulö 2:3 m fl

Centerpartiets välkomnar att nya bostäder byggs i Katrineholms kommun och vi uppskattar att

flera lokala företag erbjudits mark att bygga på. Vi har under planarbetet framfört synpunkter,

som delvis har beaktats i detaljplanen, och vi har också pekat på att det finns andra områden,

exempelvis på Norr som kan tas i anspråk i stället för den naturmark som angränsar till Djulö

gärde.

Centerpartiet hoppas att den nu föreslagna bebyggelsen inte kommer att negativt påverka

möjligheterna till ett rationellt brukande av den omgivande åkermarken.

Katrineholm 25 januari 2017

Ini Fre rikssö~~ partiettenter

/"li r

centerpartiet
KATRINEHOLM
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Reservation KS/2016:51

Motionen lyfter behovet av ett modernt resecentrum. Nuvarande utformning av området är helt

oacceptabel för såväl resenärer som förare.

Det är glädjande att förvaltningen tagit till sig av skrivningarna i motionen, men genom att bygga

huset på torget först, riskerar man att begränsa möjligheterna till en optimal lösning för den

nödvändiga moderniseringen av Resecentrum

Då vi inte fått gehör för åsikten en modernisering av Resecentrum är nödvändig innan det kan bli

aktuellt med byggandet av ett hus på torget reserverar vi oss mot beslutet.

[''~~'L ;~~`f c ~~~c~~l 1
~~Ylva G Karlsson (mp)

Ewa Gallhammar (L)

~~ ~~z

Inger Fredriksson (C)

Tony Rosendal (V)
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