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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-14.15

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Anneli Hedberg
(S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S),
Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V),
Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Mårten Grothérus (L)

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), Sten
Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Camilla Hermansson (SD)

Övriga
deltagande

T.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
verksamhetscontroller Anna Marnell, Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB),
kommunekolog Linda Aldebert, dietisten Susanne Larsson, Louise Magnusson (vd KFV
Marknadsföring AB), Ulf Wedberg (Triangelföreningen), Niklas Karlsson
(Triangelföreningen), förvaltningschef Ola Nordqvist, planarkitekt Maela Jaanivald ,
avdelningschef Erik Bjelmroth, projektchef Lars Ramstedt, kommunikationsstrateg Jessica
Sjögren

Utses att justera

Ylva G Karlsson (MP)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-06-05
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§ 70

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Information av kommundirektören
− I nuläget finns det 74 tillsatta extratjänster. Målet är 100 tillsatta extratjänster.
− Nyligen genomfördes ett informationstillfälle om möjligheten till
utbildningstjänst som finns för studerande till bland annat socionom, förskolare,
lärare.
− Rekrytering har slutförts av näringslivschef, kommunstrateger, budgetstrateg.
− En familjedag för kommunens anställda planeras att genomföras motsvarande den
som genomfördes ifjol.
Information av förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
−
−
−
−

Information lämnas om den senaste tidens näringslivshändelser.
Under perioden januari – april 2018 har 67 nya företag startats. Det är en
minskning med 13,6 procent jämfört med motsvarande period 2017.
Katrineholm/Nyköping/Oxelösund har plats 15 av 25 inom Sveriges bästa
logistiklägen, Intelligent logistik.
− NKI (nöjd kund index) har genomförts för 2017. Resultat kommer att analyseras
djupare men områden som kommer att ses över är effektivitet, kompetens,
information, handläggningstid och kommunikation.
− Kommunen har ett något lägre sammanfattande omdöme gällande
företagsklimatet jämfört med föregående år.
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redogör för
befolkningsstatistiken för kvartal 1 2018. Antalet innevånare uppgick till 34 195
personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S) samt kommundirektören Sari Eriksson,
förvaltningschefen Stefan Jansson och t.f nämndadministrativa chefen Marie
Sandström Koski
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 71

Avfallsplanen
Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB), kommunekologen Linda Aldebert
och dietisten Susanne Larsson redogör för en uppföljning av avfallsplanen.
Uppföljningen inriktas på tio mål och elva åtgärder.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Lars
Härnström (M), Christer Sundqvist (M) samt Therese Allard (Sörmland Vatten och
Avfall AB), kommunekologen Linda Aldebert och dietisten Susanne Larsson
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 72

KFV Marknadsföring
Louise Magnusson (KFV Markandsföring AB) informerar om verksamheten vid KFV
Markandsföring AB. Bland annat omnämns att turismverksamheten drivs under hela
året. Inom evenemangsdelen bedrivs numera även evenemang som är i helt egen regi.
Mötesdelen inom verksamheten har bland annat genomfört morgonsoffan.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Gunilla
Magnusson (S), Christer Sundqvist (M) samt Louise Magnusson (KFV
Markandsföring AB).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 73

Triangelföreningen KFUM
Ulf Wedberg och Niklas Karlsson (båda från Triangelföreningen) informerar om det
senaste årets verksamhet vid Triangelföreningen. Föreningen driver
ungdomsverksamhet i form av en fritidsgård på Nyhemsområdet. För närvarande
drivs verksamheten av 3,5 årstjänster. Cirka 30 – 40 personer besöker fritidsgården
per dag. Av informationen framgår att antalet flickor i verksamheten har ökat.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Christer Sundqvist (M) samt Ulf Wedberg och Niklas Karlsson (båda
från Triangelföreningen).
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 74

Minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd och
externa placeringar
Förvaltningschefen (socialförvaltningen) redogör för nuläget för placeringar inom
HVB unga och vuxna. Redogörelsen innehåller också en genomlysning av
bakomliggande faktorer. Under 2018 har en viss nedgång varit inom unga medan
vuxna placeringar har ökat något. Ett antal åtgärder utifrån ekonomiska och
individanpassade aspekter genomförs kontinuerligt.
Antalet som får försörjningsstöd har minskat men det är viktigt att arbetet bedrivs
fortlöpande för att vidhålla effekten.
I samband med redogörelsen omnämns förslaget till den nya lagen om möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga (beslut den 7 juni 2018). Det
föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning
ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
om vissa kriterier är uppfyllda.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Gunilla
Magnusson (S), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S), Tony Rosendahl (V) samt
förvaltningschefen Ola Nordqvist.
Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 75

Långsiktig planering för lokalisering av
förskoleutbyggnad
Planarkitekten Maela Jaanivald pressenterar en avstämning av arbetet med långsiktig
planering för lokalisering av förskolor.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S) samt planarkitekten Maela
Jaanivald
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 76

Nominering av styrelseledamot till Katrineholms
Entreprenörscentrum (KS/2018:251)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Stefan Jansson till styrelsen för
Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2018
till och med ordinarie stämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB att
inför kommande bolagsstämma nominera en ledamot till bolagets styrelse. Detta mot
bakgrund av att Jessica Sjögren, tidigare nominerad av kommunfullmäktige för tiden
fram till ordinarie bolagsstämma 2019, avsagt sin plats i styrelsen
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 77

Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och
omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (KS/2018:223)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revideringar av styrdokumenten
Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22) samt Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13).

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra vissa ändringar i KFS 4.22. Efter att
beslut tagits i kommunfullmäktige den 19 mars 2018, § 32, har tjänstemän inom vårdoch omsorgsförvaltningen uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i
dokumentet. Det rör sig om ändringar i texten och inte ändringar i själva avgifterna.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22)
Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS
4.13)
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26, § 47
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 78

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet (KS/2018:250)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av Taxa för byggoch miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
strandskydd enligt miljöbalken, att gälla från den 1 augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
En ny taxa antogs av kommunfullmäktige den 21 november 2016. Taxan är baserad
på underlag från SKL. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen har använt taxan
under ett drygt år kan de konstatera att taxan har överlag fungerat mycket bra och
tydligheten har varit uppskattad av både sökande och medarbetare. Det finns dock ett
antal ärendetyper som har slagit fel och bygg- och miljönämnden har därför inkommit
med förslag till revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Det konstateras
att timavgiften vid tillämpning av taxa skall vara 931 kronor per timme och basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2016, vilket inte innebär någon justering.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Tjänsteutlåtande Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken
Förslag ny taxa
Gällande taxa, KFS nr 4.07
Jämförelsebilaga
Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2018-05-16, §105

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Inger
Fredriksson (C) samt avdelningschefen Erik Bjelmroth.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 79

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
(KS/2018:212)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari
2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från Katrineholm till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med 1
januari år 2019, godkänns.
4. Södermanlands läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer
fullmäktige hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för
kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019.
5. Godkänner att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet
från och med 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Den mellankommunala utjämningen godkänns till följd av skatteväxling enligt
förslaget i tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
• Regionförbundets protokoll, 2018-04-12, 13
• Överenskommelse om kollektivtrafik i Region Sörmland, med bilagor
• Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 80

Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall
AB och Sörmland Vatten och Avfall AB (KS/2018:189)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna för Katrineholm Vatten
och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har
överlämnat sina årsredovisningar till kommunstyrelsen. Till årsredovisningen hör
också revisionsberättelserna samt granskningsredogörelse.
Katrineholm Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, med beaktande av bokslutsdispositioner, är 0 kronor. Bolaget hade ett
överskott efter finansiella poster på 1 500 000 miljoner kronor. Vidare hade bolaget
under år 2017 en nettoomsättning på 105 203 000 kronor och en balansomslutning på
625 222 000 kronor.
Sörmland Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, efter finansiella poster är 288 000 kronor. Bolaget hade under år 2017 en
nettoomsättning på 246 448 000 kronor och en balansomslutning på 87 580 000
kronor.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
• Årsredovisning 2017 Sörmland Vatten och Avfall AB
• Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport
• Årsredovisning 2017 Katrineholm Vatten och Avfall AB
• Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport
• Granskningsredogörelse 2017
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (KS/2018:120)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
årsredovisning för 2017 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess
enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. Årets
resultat uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något
underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018-02-28 § 2
Årsredovisning 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse för 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2017 Västra Sörmlands
Räddningstjänst
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Årsredovisning 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (KS/2018:198)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga
årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
årsredovisning för 2017 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas
granskning av det samma.
Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2017 ett nollresultat. Budgeten för
helår uppgår till 0 mkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och
justeras i samband med respektive bokslut. Medlemsbidraget uppgår till 638 mnkr
och verksamhetsintäkterna uppgår till 185 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgår till
819 mnkr.
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den
31 december 2017, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2018-03-01, §
2
• Årsredovisning 2017för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
• Revisionsberättelse för år 2017
• Granskning av årsbokslut 2017, EY
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30

15

§ 83

Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland
(KS/2018:232)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2017 och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland
överlämnat sin årsredovisning för 2017 med revisionsberättelse till
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2017.
Revisorerna uttalar sig och säger att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande
och att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare, att styrelsen för
Regionförbundet Sörmland sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och i ekonomiskt hänseende tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna
tillstyrker därför att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Regionförbundets Sörmlands styrelse och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret
2017.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2018-04-24
• Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 14, 2018-04-12
• Årsredovisning 2017, Regionsförbundet Sörmland
• Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 84

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen (KS/2018:210)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.
Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt
kommunalförbund.
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet.
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden
för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen.
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
_________________
Beslutet skickas till:
Flens kommun
Svitlana Jelisic
Datainspektionen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 85

Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och
Alberga (KS/2018:207)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande över vägplan rörande väg 56, delen mellan Bie och Alberga, samt att
överlämna det till Trafikverket som kommunens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg
56 på delen mellan Bie och Alberga i Katrineholms och Eskilstuna kommun. Vägen
görs mötesfri, breddas för att erhålla omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller
flyttas och ett antal enskilda vägar får annan sträckning eller nya byggs. Vägrenens
bredd är vald till 75 cm, mot normalt 50 cm, då parallella cykelvägar saknas. Förbi Äs
byggs vägen i en helt ny sträckning öster om samhället. Föreslagna åtgärder beräknas
ge ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Kostnaden för projektet beräknas till
ca 480 Mkr.
Planen har funnits tillgänglig för granskning och synpunkter under tiden 2018-04-16
t.o.m. 2018-05-16. Vägplanen kommer att fastställas av Trafikverket under hösten
2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Kungörelse och granskning väg 56, Trafikverket, 2018-04-09

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mårten Grothérus (L) samt
projektchefen Lars Ramstedt.
_________________
Beslutet skickas till:
Trafikverket
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 86

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019
(KS/2018:194)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa lokal
linjetrafik och stadstrafik enligt nuvarande omfattning.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlsson (MP). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den
27 mars 2018 inför trafikbeställning 2019. Ambitionen från kommunen sida var att
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den
27 maj 2014.
Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Inom trafikbeställningens ram blir det
också nödvändigt med en tät dialog för smärre justeringar och trimningsåtgärder
under löpande budgetår.
Ärendets handlingar
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars
Härnström (M), Ylva G Karlsson (MP) samt projektchefen Lars Ramstedt.
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), att
ambitionsnivån och omfattning av beställningen av kollektivtrafik 2019 till
kollektivtrafikmyndigheten höjs så att den bättre motsvarar de mål som anges i
trafikstrategin. Vidare att en informationskampanj med syfte att upplysa om
kollektivtrafikens fördelar och få fler katrineholmare att välja kollektivtrafik inleds.
Slutligen att en översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken inleds
för att ta fram förslag på förbättringar av kollektivtrafiken som motsvarar
medborgarnas behov.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag och på Tony Rosendahls (V) och Ylva G
Karlssons (MP) yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 87

Uppföljning av kommunplan 2015-2018 (KS/2018:240)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljningen av kommunplan 2015-2018 ska
meddelas kommunfullmäktige och läggas till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ylva G Karlsson (MP) med fleras yrkande reserverar
sig Ylva G Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Mårten
Grothérus (L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande
inriktningsdokumentet Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018 i enlighet med
styrsystemet för Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och
översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens
övergripande planering. Kommunplanen har legat till grund för kommunens årliga
övergripande planer med budget, för nämndernas planer med budget och för
ägardirektiven till de kommunala bolagen.
Utöver den årliga uppföljningen i form av delårsrapporter och årsredovisningar
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.
Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska
ambitionerna för mandatperioden har kommit. Utgångspunkten för bedömningen är
hur resultat och verksamhet har utvecklats under hela perioden 2015-2018 och i
jämförelse med 2014.
Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för
resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av
texterna i kommunplanen. Av de 55 resultatmålen i kommunplanen bedöms 43 vara
uppnådda, tio delvis uppnådda och två ej uppnådda. Av de 53 uppdragen bedöms 41
vara genomförda och 12 pågående.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Uppföljning av kommunplan 2015-2018

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran
Dahlström (S), Ylva G Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C),
Mårten Grothérus (L) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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Förslag och yrkande
Ylva G Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Mårten Grothérus (L), att ärendet om kommunplanen ska tas upp i
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Ylva G Karlsson (MP) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliganämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 88

Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun (KS/2018:241)
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapporten 2018 för Katrineholms kommun läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Mårten
Grothérus (L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats
till kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2018.
Syftet med tertialrapporten är att få tidig kontroll på det ekonomiska läget, stämma av
investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och
uppdrag. Tertialrapporten ska också ge underlag inför den kommande
budgetprocessen.
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför
inte nämndbehandlats. Förvaltningarna har lämnat underlag till tertialrapporten.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Tertialrapport 2018 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Mårten Grothérus (L).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G
Karlsson (MP), Mårten Grothérus (L), att ärendet om tertialrapporten ska tas upp i
kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 89

Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017
för av kommunen förvaltade stiftelser (KS/2018:220)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning samt respektive
räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För stiftelsen
Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond ska godkännande
även ske av auktoriserad revisor.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar 24 stiftelser, Länsstyrelsen har också beslutat om
upphörande av stiftelse enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2017:292. Beslutet gäller
2 stiftelser som kommer att avvecklas under perioden 2018-2022.
Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen
som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i
kommunstyrelsen också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När
kommunstyrelsen sammanträder omkring frågor som berör stiftelserna så är det
styrelsen för varje enskild stiftelse som sammanträder. Vid behandling av ärenden
ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska ansvaret för varje stiftelse.
Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kr är skyldiga att upprätta
separata årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun
uppfyller detta krav.
För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 90

Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel (KS/2018:221)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återstående kapital i Stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel utbetalas till Yngaregårdens vårdboende att användas till trivsel och
förströelse för de boende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att upplösa Stiftelsen Johan August
Karlssons testamentsmedel då de kriterier som gäller för att upplösa en stiftelse var
uppfyllda. Det beslutades också om att kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare
praxis 2018.
Socialnämndens fonddelegation har enligt delegationsbeslut 2018-03-08 överlämnat
till Kommunstyrelsen att fatta beslut om utdelning.
I urkunden framkommer att ”sedan lämplig gravsten inköpts och belopp för gravens
skötsel avsatts skall återstående belopp ingå i kommunens räkenskaper”. I
fondutredningen 1985 framkommer att ”då testator vistades på Björkviks åldringshem
vid sitt frånfälle bör testamentsmedlen lämpligen tillföras fond för bidrag till ökad
trivsel och förströelse åt personer boende på kommunens serviceanläggningar för
äldre och i pensionärsbostäder”.
Vid bokslut 2017-12-31 finns 29 405 kr i kapital och efter kostnader för årets revision
kvarstår ca 29 000 kr.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen, Yngaregårdens vårdboende
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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2018-05-30
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§ 91

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under
sommaren 2018 (KS/2018:253)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under
nedanstående tid under sommaren 2018 förordna följande personer att fullgöra
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:
2018-06-25—2018-07-01
2018-07-02—2018-07-08
2018-07-09—2018-07-22
2018-07-23—2018-08-05

Anneli Hedberg (S)
Lars Härnström (M)
Johan Söderberg (S)
Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under dennes ledighet från
och med den 25 juni 2018 till och med den 5 augusti 2018. Behovet av förordnande
avser frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält
att han finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle
behövas.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
_________________
Beslutet skickas till:
Anneli Hedberg
Lars Härnström
Johan Söderberg
Ulrica Truedsson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 92

Slutrapport Katrineholm 100 år (KS/2018:130)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger slutrapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. 2017 fyllde Katrineholm
100 år som stad. Jubileumet användes på olika sätt för att öka stadens attraktionskraft.
Det bärande arbetssättet var medskapande för invånare, företag och organisationer
verksamma i kommunen.
Syftet med projektet var att använda det unika tillfället som ett 100-årsfriande är för
att skapa delaktighet, stolthet och framtidstro hos katrineholmarna. Firandet skulle
vara av, för och om katrineholmarna. Det tog avstamp i historien och det Katrineholm
står för idag, samtidigt som det skulle lyfta framtidsplanerna för staden. Jubileet gav
möjlighet att locka turister, besökare, hemvändare, släkt och vänner att besöka
Det övergripande målet var att jubileet skulle stärka den lokala stoltheten,
delaktigheten och bilden av Katrineholm. Det skulle uppnås genom att ge
katrineholmarna minnesvärda upplevelser och skapa gemensamma berättelser om
Katrineholms historia, nutid och framtid. Projektet skulle skapa en bred förankring
och delaktighet i både planering och genomförande av jubileets olika arrangemang.
Kommunikationen skulle ytterligare stärka platsvarumärket Sveriges Lustgård och
visionen ”Läge för liv och lust”.
Slutrapporten efter Katrineholms 100-årsfirande är mer omfattande än en vanlig
projektrapport. Slutrapporten är mer av ett historiskt dokument där läsaren ska kunna
följa hela processen från planering till genomförande och firande av 100-årsfirandet.
Det betyder också att det är ovanligt många bilagor till slutrapporten.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Slutrapport Katrineholm 100 med bilagor

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommunikationsstrategen Jessica
Sjögren.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 93

Anmälan av delegationsbeslut
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del §
53.)
Dnr KS/2018:3-163
Fördelning av bygdepeng 2018:
Förvaltningschef Samhällsbyggnad beslutar på kommunstyrelsens vägnar om
fördelning av bygdepeng enligt följande:
Valla – Sköldinge sockenråd
36 800 kronor
Lerbo sockenråd
10 700 kronor
Björkviks bygdekommitté
47 600 kronor
Julita Sockenråd
13 250 kronor
(KS del § 56.)
Dnr KS/2018:111-141

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Arrangemangsbidrag till KFV Marknadsföring i samband med Katrineholmsgalan
2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till KFV Marknadsföring som arrangemangsbidrag i samband med
Katrineholmsgalan 2018. Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 52.)
Dnr KS/2018:209-045
Representant för Katrineholms kommun vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte :
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
Katrineholms kommun utser Torgerd Jansson (S) att, vid Vårdförbundet Sörmland
ägarmöte den 27 april 2018, för kommunens räkning framföra att Katrineholm ställer
sig bakom förslaget till budgetram under förutsättning av de sedvanliga
uppräkningarna avser löneökningar samt ökade driftkostnader för verksamheten.
Detta under förutsättning att övriga aktörer ställer sig bakom förslaget. (KS del § 54.)
Dnr KS/2018:215-119
Ansökan om bidrag till Linnéasimmet 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet 2018 till Katrineholms AIK.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 55.)
Dnr KS/2018:224-045
Bidrag till Zombiewalk 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till genomförandet av Zombiewalk 2018 till föreningen
Kattcon.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 57.)
Dnr KS/2018:228-045
Bidrag till Katrineholms Innebandycup 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kr till Katrineholms Innebandyförening för anordnandet av
Katrineholms Innebandycup 13-15 april 2018.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 58.)
Dnr KS/2018:230-045
Biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bekosta 56
stycken biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2018 på totalt 39 622 kronor.
Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 59.)
Dnr KS/2018:233-045
Bidrag till Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 10 000 kronor till föreningen Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 60.)
Dnr KS/2018:235-045
Bidrag till Katrineholms Brukshundklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 43 000 kronor till Katrineholms Brukshundklubb för genomförandet av SM
i Bruks-IPO-Mondioring 23-25 augusti 2019 i Katrineholm.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 63.)
Dnr KS/2018:243-045
Bidrag till Katrineholms Simsällskap:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till Katrineholms Simsällskap.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 61.)
Dnr KS/2018:244-045
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 94

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:9

Information om överenskommelse om särskild AGS-KL-förmån som
ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om
tillägg i Avgiftsbefrielseförsökringen

18:18

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:15

Politiska partier inom vård och omsorg

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30
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§ 95

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Sörmland Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma 2018-04-11.
Handl nr 2018:946
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
regionstyrelsen 2018-04-12.
Handl nr 2018:1092
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från ordinarie
årsstämma 2018-04-23.
Handl nr 2018:1186
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från ordinarie
årsstämma 2018-04-23.
Handl nr 2018:1187
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam
patientnämnd 2018-04-23.
Handl nr 2018:1190
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård 2018-04-19 och 2018-04-20.
Handl nr 2018:1197
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2018-05-16
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll fört vid medlemsmöte
- Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018-03-26.
Handli nr 1233
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde
med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2018-03-26.
Handli nr 1233
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
direktionens sammanträde o Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018-05-03.
Handl nr 2018:1249, 2018:1250

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt medlande från styrelsen nr 7/2018SKL:s sammanträdesplan för 2019.
Handl nr 2018:1029
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-30

32

Övrigt
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt delegationsordning RAR 2018.
Handl nr 2018:1237
Yttrande över remiss – Bostadsförsörjningsprogram:
Gällande remiss: Bostadsförsörjningsprogram för Finspångs kommun:
Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat program.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat förslaget till
Bostadsförsörjningsprogram för Finspångs kommun och bedömer att Katrineholms
kommun kan avstå från att yttra sig. Förslaget har föredragits för kommunstyrelsens
ordförande.
Handl nr 2018:1269
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik
för år 2019 KS/2018:194
I

kommunplanen för Katrineholm 20L5

-

2018 skriver man följande om kollektivtrafiken.

"Behovet ov kommunikotioner och infrostruktur har ökat för både arbete och fritid. Kommunen ska
verko för att förböttra kommunikotionerna till, från och inom hela kommunen. Kommunen ska
investera ikollektivtrofiken och övervögo efterfrågestyrd kollektivtrofik. Samarbetet med

kollektivtrafikmyndigheten, kommuner i nörområdet och ondra berördo porter ska fortsötto att
sökerstölla turtöthet och fortsott godo pendlingsmöjligheter helo året".
I den antagna

Trafikstrategin skriver man.

"Kollektivtrofiken ör en grundlöggande somhöllsfunktion och hor en ovgörande betydelse fOr i vilken
mån invånorna i Kotrineholm hor möjlighet ott orbeta och studera. Atlo invånares tiltgönglighet titl
service, hondel och fritidsaktiviteter kan goranteras genom en utbyggd kollektivtrofik. Flero ov de
övergriponde målen för Katrineholms kommun kröver utveckling ov lokala och regionola
r med kol le ktivtrafi ke n.

re smöjl i g hete

I ett första steg sko en kollektivtrofikplan för utveckling av busstrafiken med kopplingar till
Katrineholm tos fram. Syftet ör ott skopa ett underlag för diskussion med andra intressenter och att
klorgöra att utveckling av kollektivtrofiken ör ett prioriterot område för kommunen. Plonen ska
innehålla kommunens stöllningstagonden och ambitioner nör det gdller utveckting av den regionalo
kollektivtrofiken på kort sikt."
Man skriver vidare att:

"Ambitionen om en minskod andel biltrofik i staden medför ott förutsöttningarna för att völjo
kollektivtrafiken för boende i de mindre orterno och på landsbygden måste förböttros. Det ör dörför
ongelöget ott öka ondelen resor i kollektivtrafiken för de resor som sker i de perifero delorna ov
kommunen. En satsning ska ske på att förstörka de stråk på landsbygden dör det största
resandeunderloget finns och dör det finns en potentiol för ökot kollektivtrafikresonde."
Trots dessa beslut som tagits av Katrineholms kommunfullmäktige så väljer majoriteten att inte höja
ambitionsnivån för kollektivtrafiken i kommunen eller arbeta med lösningar för en utbyggd
kollektivtrafik och strategier för att få fler att åka kollektivt. Man har inte heller skjutit till de medel
som samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt för att kunna ta fram en kollektivtrafikplan i enlighet
med den antagna Trafikstrategin.
Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det är dags

att leva upp till de beslut som kommunen
har tagit gällande utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen och att höja ambitionsnivån. Därför
yrkade vi följande på dagens kommunstyrelsemöte.
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Att:
Ambitionsnivån och omfattningen av beställningen på kollektivtrafik för 2019 till
kollektivtrafikmyndigheten höjs så att den bättre motsvarar de mål som anges i trafikstrategin.

Att:
En informationskampanj med syfte

att upplysa om kollektivtrafikens fördelar och få fler
Katrineholma re att vä lja kollektivtrafik inleds.

Att:
En översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken inleds

förbättringa r av kol lektivtrafiken som motsva

ra

r med borga rnas behov.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande resen erar vi oss mot beslutet.

l,ilw'q f,/",444",
Tony Rosendahl (V)

Y&a G Kar/sson (MP)

Katrineholm 3Ol5 -20tg
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för att ta fram förslag på
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DNR KS/2018:240-0L1

Reservation angående uppföljning av kommunplan 2015-2018
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, besluta om ärenden av större vikt.
Kommunplanen är majoritetens dokument att styra kommunen med under mandatperioden. Vi,
ledamöter från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, anser att en uppföljning
av vilka mål som har uppnåtts och vilka som inte har uppnåtts ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga. lnte minst av demokratiska skä1, för att

kommuninvånarna ska kunna ta del av debatten om den förda politiken, ska resultatet redovisas som
ett ärende i kommunfullmäktige. Dessutom anser vi att detta är ett ärende av större vikt.

Mot bakgrund av detta yrkade vi på att ärendet skulle tas upp i kommunfullmäktige
Då våra yrkanden avslogs av majoriteten, reserverar vi oss

mot beslutet.

Katrineholm 30 maj 2018

Centerpartiet
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Vtfr e Karls6on, Miljöpartiet

Märten Groth6rus, Liberalerna

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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DNR KS/2018:247-O4I

Reservation angående tertialrapport 2018 Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, besluta om ärenden av större vikt.
år har för första gången upprättats en detaljerad tertialrapport, närmast att jämföra med ett
delårsbokslut. Rapporten innehåller mycket information, som förtjänar att diskuteras och debatteras
I

mer ingående än vad som kan göras under ett sammanträde med kommunstyrelsen. Dessa
sammanträden är dessutom inte offentliga, vilket gör att allmänheten inte kan ta del av debatten.
Vi, ledamöter från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, anser att

tertia

I

ra

pporten ska beha

nd las av kom m unfu I lmä ktige.

Mot bakgrund av detta yrkade vi på att ärendet skulle tas upp i kommunfullmäktige.
Då våra yrkanden avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 30 maj 2018

Centerpartiet

t

Må rten Grothdrus, Liberalerna

ilA, g t6Åttu-,

vlt a öky'lsson, Miljöpartiet
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Tony Rosenda hl, Vänsterpartiet

