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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-14.10 
 

Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande (fr.o.m. § 41), 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 Joha Frondelius (KD) (t.o.m. § 41), Mica Vemic (SD) 
 

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), Joha 
Frondelius (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Tf kansli Marie Sandström Koski, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Anette Lindin (chef 

Västra Sörmlands Räddningstjänst), avdelningschef Erik Bjelmrot, förvaltningschef, 
Magnus Gustafsson, förvaltningschef Päivi Kabran, bygg- och miljöchef Eva Frykman, 
förvaltningschef Helene Björkqvist, verksamhetscontroller Anna Marnell, budgetstrateg 
Nabil Mouchi, förvaltningsekonom Bruno Maras, och avdelningschef Pia Carlsson, 
förvaltningschef Per-Olof Millberg, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller 
Anders Jansson, Ingmar Eriksson (vd Katrineholms Fastighets AB), Per-Åke Perman 
(ekonomichef Katrineholms Fastighets AB), Bjönar Berg (vd KVAAB/SVAAB), Stefan 
Carpman (KVAAB/SVAAB), Johan Hartman  

 

Utses att justera Ylva G. Karlsson (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-04-04 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §41 - §65 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen  Paragrafer §41 - §65 
 

Sammanträdes  
datum 2017-03-29 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-04-05 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-05-02 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Ny chef för Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Annette Lundin, som nyligen har tillträtt som chef för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst presenterar sig för kommunstyrelsen. 
 
Rekryteringar 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om pågående rekryteringar. Bland annat 
omnämns rekrytering av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och 
förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
Fokus attraktiv arbetsgivare 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att kommunledningen lägger fokus på 
attraktiv arbetsgivare för att kunna möta framtida personalutmaningar. En enkät har 
skickats ut till samtliga anställda med frågan om vilka områden som anses som 
viktiga för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Arbetsglädje/social miljö var det 
område som rankades högst. 
 
Utbildningstjänster 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att utbildningstjänster kommer att 
inrättas för studier bland annat till sjuksköterska, socionom med avsikten att 
anställningen ska övergå till en ordinarie tjänst efter avslutad examen. 
 
Rekryteringsfilm 
Kommunchefen Sari Eriksson visar en nyligen framtagen rekryteringsfilm. 
 
Näringslivshändelser 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om den senaste tidens 
näringslivshändelser. 
 
Nya företag 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att 28 nya företag har startats under 
perioden januari – februari 2017, att jämföra med 37 företag under motsvarande 
period 2016. 
 
Utveckling bostadsbyggandet i Katrineholm 
Förvaltningschefen Lars Hågbrandt informerar bland annat om  
• Kriterierna för markanvisningsavtal. 
• Vilka markanvisningar för bostäder som är aktuella och vilka företag som anmält 

sitt intresse. 
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• Aktuella byggnationer (1 342 bostäder) inom kommunen som är fördelade på 
12 byggherrar. 

• Information som kommer att gå ut om lediga tomter. 
 
Avtackning 
Kommunstyrelsens ordförande avtackar förvaltningschefen Lars Hågbrandt som 
avslutar sin anställning för pensionering. Lars Hågbrandt framför sitt tack till 
kommunstyrelsen. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) samt Annette Lundin (chef på Västra Sörmlands Räddningstjänst), 
kommunchefen Sari Eriksson, ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund och 
förvaltningschefen Lars Hågbrandt 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 42 

Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun 
(nämndnivå) och personalnyckeltal 
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2017 baserad på februari månads utfall. 
 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 0,5 mkr 
Bildningsnämnden 9,0 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -6,2 mkr 
Summa nämnderna 3,3 mkr 
 
Skatteprognos 0,8 mkr 
 
Därefter lämnas en kort redogörelse om personalnyckeltal för februari 2017. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 198 personer att jämföra 
med motsvarande månad 2016 då antalet uppgick till 3 181 personer. Sjukfrånvaron i 
andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i februari 2017 till 9,7 procent och 
motsvarande siffra för februari 2016 var 8,2 procent. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt 
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 43 

Sysselsättningsåtgärder riktade till 
försörjningsstödstagare (lägesrapport )  
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt (viadidakt) och avdelningschefen Pia 
Carlsson (socialförvaltningen) lämnar en delrapportering gällande uppdraget att 
utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt 
från arbetsmarknaden. 
 
Genomförandet har delats in i tre steg 
• Socialförvaltningen inventerar möjliga deltagare  
• Viadidakt genomför kartläggningssamtal med varje individ  
• Individanpassade åtgärder genomförs utifrån deltagarnas förmågor/intressen  
 
Den inledande bedömningen visar på 40 deltagare för året. I nuläget har 26 
kartläggningssamtal genomförts och 16 personer har hittills påbörjat en insats i form 
av t ex arbete, studier.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L) samt förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt och avdelningschefen 
Pia Carlsson. 
 
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
_________________ 
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§ 44 

Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms 
kommun  (KS/2017:75)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016 som även 

innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.  
2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 38,9 mnkr samt godkänna 

balanskravsresultatet på 48,7 mnkr. 
3. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar 

från 2016 till 2017 med 11 864 tkr och ombudgetering av ej påbörjade 
exploateringar från 2016 till 2017 med 12 457 tkr enligt separat förteckning samt 
att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till 
handlingarna.  

 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).  
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ylva G. Karlsson 
(MP).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2016 för 
Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-23 
• Årsredovisning 2016 
• Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016 -2017 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars 
Härnström (M), Göran Dahlström (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), 
Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Inger Fredriksson (C), 
Martin Edgélius (M), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist 
(M), Bo Sivars (M) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund, 
kommunchefen Sari Eriksson, verksamhetscontrollern Anna Marnell, 
förvaltningschefen Päivi Kabran, avdelningschefen Erik Bjelmrot, bygg- och 
miljöchefen Eva Frykman, förvaltningschefen Per-Olof Millberg, förvaltningschefen 
Anna-Lena Ramstedt, Ingmar Eriksson (vd Katrineholms Fastighets AB), Bjönar 
Berg (vd KVAAB/SVAAB), Johan Hartman (ordförande KVAAB)) och Stefan 
Carpman (KVAAB/SVAAB). 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund anmäler att några korrigeringar av 
redaktionell karaktär kommer att göras i Årsredovisning 2016 inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag på tredje beslutspunkten angående ombudgetering 
till förmån för de investeringar och exploateringar som föreslagits i Centerpartiet 
budget för 2016. 
Ewa Callhammar (L) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de 
investeringar och exploateringar som föreslagits i Liberalernas budget för 2016. 
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för 
vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar. 
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de 
investeringar och exploateringar som föreslagits i Miljöpartiets budget för 2016. 
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
kommunledningsförvaltningens föreslag på beslutspunkterna 1 och 2 och finner att 
kommunstyrelsen biträder detta. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslutspunkten 3 och vart och ett av de framförda avslagsyrkandena. Han finner 
att kommunstyrelsen biträder kommunledningsförvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 45 

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning  (KS/2017:31)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna den redovisade 
överenskommelsen mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om 
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård är gemensam för Landstinget 
Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. 
 
I december 2015 beslutade Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
beslutade att en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och 
landstinget kring trygg och effektiv utskrivning skulle tas fram. Nämnden föreslog 
den 25 november 2016 att samtliga av nämndens huvudmän skulle godkänna 
överenskommelsen. 
 
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård 
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt 
samarbete mellan parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 
utifrån individens behov och förutsättningar. Vidare syftar överenskommelsen även 
till att tydliggöra parternas roller. 
 
För att överenskommelsen ska gälla krävs att landstinget och samtliga kommuner 
i länet godkänner och undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen 
gäller från och med den 1 januari 2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-19 
• Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 31/16,  

2016-11-25 (med tjänsteutlåtande och överenskommelse) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 46 

Förslag till renhållningsordning  (KS/2017:163)  
Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till renhållningsordning, bestående av 

föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun och avfallsplan. 
Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2018 och föreskrifterna för 
avfallshantering träder i kraft i samband med fastställandet i kommunfullmäktige. 

2. Vidare, i samband med ikraftträdandet upphör nu gällande renhållningsordning 
(föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-18 och reviderade 2014-
10-20 samt avfallsplan som fastställdes 2012-10-15).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 15 kap. 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som 
ska innehålla föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanen är ett 
instrument för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.  
 
Föreliggande förslag till är framtagen av representanter från Katrineholms, Flens och 
Vingåkers kommuner under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), 
som enligt ägardirektiven, ska driva avfallsprocesserna. Målsättningen har varit att 
utforma samordnade och enhetliga avfallsplaner för de tre kommunerna. Planen 
innehåller mål och åtgärder som strävar efter en hållbar avfallshantering.  
 
De förskrifter om avfallshanteringen, och som vid sidan av avfallsplanen, bildar 
kommunens renhållningsordning är i stort sett oförändrade jämför med nu gällande 
dock har vissa anpassningar gjorts utifrån aktuella förhållanden och aktuell 
lagstiftning. 
 
Förslaget till renhållningsordning är framarbetad med bred förankring. Under 
perioden juni och juli 2016 skedde samråd med ett stort antal instanser, såväl statliga, 
kommunala och privata samt ett antal olika intresseorganisationer. Som exempel kan 
nämnas länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
räddningstjänsterna i berörda kommuner, de kommunala bostadbolagen och de 
politiska partierna.  
 
Allmänheten har också givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
renhållningsordning i det att förslaget var under utställning under perioden augusti till 
oktober 2016. 
 
Under perioden oktober till december 2016 gavs dessutom samtliga nämnder inom 
den kommunala organisationen i Katrineholms kommun möjlighet att lämnas 
synpunkter på förslaget.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-15 
• Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och avfall AB, 2017-03-01, § 12 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun med bilagor. 
• Avfallsplan 2018-2022 med bilagedokument 
• Samrådsredogörelse 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Ylva G. Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), 
Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S) samt bygg- och 
miljöchefen Eva Frykman. 
 
Förslag och yrkande 
Anneli Hedberg (S) yrkar att ansvaret för att ta fram en handlingsplan mot 
nedskräpning ska ändras till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm istället för  
service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anneli Hedbergs (S) 
ändringsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 47 

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse  (KS/2016:498)  
Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av riktlinjer för 
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet beslutade den 2016-12-07 § 36 att ingå till kommunfullmäktige om 
en revidering av riktlinjerna för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Detta då det inför 
2016 års beslut om arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse fanns en vilja att kriterierna för 
utmärkelsen skulle utökas och även omfatta medborgarperspektivet. 
 
Förslag till revideringar står skrivet med röd text i förslaget. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-24 
• Protokollsutdrag från personalutskottet 2016-12-07 § 36 - revidering av riktlinjer 

för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 
• Förslag till revidering - Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 48 

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna 
Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun  
(KS/2016:437)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Ragnars gärde, del av 
fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för 
nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt 
möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i 
Forssjö. 
 
Planförslaget har varit utställd för granskning under perioden 10 november till 1 
december 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt på Katrineholms kommuns hemsida. 
 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20 
• Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden 2017-03-08 § 24 
• Antagandehandling, 2017-03-08 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig avdelningschefen Erik Bjelmrot. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-03-29   13 
 
§ 49 

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet  
(KS/2016:165)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttranden från 
bygg- och miljönämnden samt kultur- och turismnämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) yrkar i sin motion om bevarande av 
Gamla Vattentornet att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att bevara Gamla Vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av 
en eventuell framtida byggnad eller kvarter. 
 
I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden samt 
kultur- och turismnämnden.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att den detaljplan som gäller för det aktuella området 
är ändamålsenlig och därför inte behöver ändras. När en ny detaljplan aktualiseras, 
bör Gamla Vattentornet integreras i denna och utredas med avseende på vilket skydd 
och användning byggnaden ska ha. 
 
Kultur- och turismnämnden menar att Gamla Vattentornet har ett stort arkitektoniskt, 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Nämnden anser att de kulturhistoriska värden 
sin anges i kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk beskrivning ska vara 
vägledande för utvecklingen av staden och där utgör vattentornet ett väsentligt inslag. 
Nämnden uppfattning är att vattentornet inte ska bli en integrerad del av någon 
byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter. 
 
Såväl bygg- och miljönämnden som kultur- och turismnämnden är av den 
uppfattningen att motionen bör anses vara besvarad. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-28 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-28 
• Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 15 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 11 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 50 

Svar motion friskvård för kommunens anställda  
(KS/2016:320)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen om friskvård för kommunens anställda vara 
besvarad med hänvisning till personalutskottets beredning av motionen. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga D. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att 
en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och 
det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007. 
 
Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga 
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats 
upp vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats. 
 
För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige den 21 
november 2016, § 167, att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram 
riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med 
kommunledningsförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2016, § 185, tagit beslut om att arbetet med en 
hälsofrämjande arbetsplats är ett av de områden som är föremål för 
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2017. 
 
En hälsofrämjande arbetsplats fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer 
rehabilitering; på individ, grupp- och organisationsnivå. Det innebär ett brett 
angreppsätt. Friskvård är en av insatserna som stödjer det främjande arbetet på 
individnivå. 
 
Ett arbete med att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsplats med friskvård 
pågår och kommer att slutföras under året. De fackliga organisationerna kommer att 
få löpande information om hur arbetet fortskrider.  
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-21 
• Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 11 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-08 
• Motion om friskvård för kommunens anställda, 2016-08-17 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 51 

Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän 
visstid  (KS/2016:135)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att avskaffa anställningsformen allmän 
visstid mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar: 
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid, att undantag får 
göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom det 
avtalsområde anställningen berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och 
allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att 
beslutet vinner laga kraft. 
 
Redan i dag finns regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet 
Allmänna Bestämmelser (AB) som begränsar arbetsgivarens möjligheter att 
visstidsanställa. Anställningsformen används utifrån lagstiftarens intentioner och 
LAS-regler, kompletterade med kollektivtalet AB och ger den anställde en möjlighet 
till tryggare anställning samtidigt som arbetsgivaren ges möjligheter till en viss 
flexibilitet. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-20 
• Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 10 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-03 
• Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, 2016-03-18 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 52 

Redovisning av obesvarade motioner  (KS/2017:186)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 22 mars 
2017 fanns sammanlagt 15 obesvarade motioner. 
 
Den äldsta motionen, ”Motion om inköpsförbud mot artiklar som innehåller 
mikroplaster”, väcktes i kommunfullmäktige i juni 2016. I sammanställningen finns 
inte motioner som behandlas av kommunstyrelsen den 29 mars 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-23 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-03-22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 53 

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst  (KS/2017:115)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) 
årsredovisning för 2016 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess 
enskilda ledamöter och i övrigt lägger 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. Det ekonomiska resultatet för 2016 var – 280 000 kronor. Det finns 
inte något underskott från föregående år som ska täckas. Förbundet tar av direktionen 
beslutade projektmedel från 2015 i anspråk, enligt beslut i direktionen, och anser att 
man därmed uppnår balanskravet och har ett resultat på 159 000 kronor.  
 
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 tjänsteutlåtande, 2017-03-15 
• Sammanträdesprotokoll från VSR, 2017-02-22, § 9 
• VSR, årsredovisning 2016 
• Revisionsberättelse för år 2016, revisorerna 
• Revisorernas redogörelse för år 2016, revisorerna 
• Granskning av årsredovisningen 2016, pwc 
• Granskning av intern kontroll, pwc 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 54 

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB  (KS/2017:164)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat sin årsredovisning till 
kommunstyrelsen. Enligt ägardirektivet (§ 8) ska bolaget årligen tillhandahålla det 
underlag som krävs för upprättande kommunkoncernens årsredovisning.  
 
Bolagets årsredovisning innehåller bl a måluppföljning, förvaltningsberättelse samt 
ekonomisk redovisning. Av resultaträkningen framkommer att årets resultat med 
beaktande av bokslutsdispositioner var noll kronor. Bolaget hade under 2016 3 
nettoomsättning på 98 610 000 kronor och en balansomslutning på 597 000 000 
kronor. 
 
KVAAB:s årsredovisning i övrigt hanteras i kommunkoncernens årsredovisning.   
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-16 
• Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2017-03-01, § 7 
• Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 55 

Intern kontroll 2016  (KS/2017:84)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta 
utvecklingen av kommunens interna kontroll. Kommunstyrelsen uppmanar också 
nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. I övrigt lägger 
kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att 
varje nämnd svarar för sin interna kontroll och årligen ska en kartläggning göras av 
rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen 
syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i 
verksamheten. 
 
Under 2016 har ett arbete pågått som syftar till att utveckla och förbättra den interna 
kontrollen. Arbetet har samordnats av kommunledningsförvaltningen och i 
samverkan med förvaltningarna. Arbetet har resulterat i stödjande dokument i form av 
anvisningar som komplement till reglementet för intern kontroll samt mallar för 
internkontrollplan och internkontrollrapport. Vidare, har en utveckling av metod för 
riskbedömning påbörjats samt rekommendationer för att identifiera kontrollområden 
med inriktning på verksamheten.  
 
De redovisningar som nämnderna gjort av 2016 års interna kontroll visar på att 
framsteg görs men att det allt jämt finns områden kvar som måste utvecklas. 
Utveckling av den interna kontrollen är ett område som ständigt måste utvecklas i takt 
med att verksamheterna och förutsättningarna ändras. Områden som bör utvecklas 
vidare är: 
 
• Koordineringen mellan genomförd internkontroll och planerad kontroll. 
• Kontroller kopplade till verksamhetsmässiga processer och rutiner, utöver de 

kontroller som göra av ekonomiska och administrativa moment. 
• Risk- och väsentlighetsbedömningar 
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Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-14 
• Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, 2017-02-21, § 3 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 16 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 4 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2017-02-09, § 4 
• Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2017-03-021 § 21 
• Sammanträdesprotokoll från viadiaktnämnden, 2017-02-06, § 4 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2017-03-02, § 21  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och turismnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Viadidaktnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 56 

Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern 
kontroll  (KS/2016:514)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 
och överlämnar det till revisorerna som svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen 
uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta det påbörjade arbetet med att 
utveckla den interna kontrollen i syfte att förbättra och effektivisera den. 
Kommunstyrelsen lägger i övrigt revisionsrapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har överlämnat en rapport rörande översiktlig granskning av den interna 
kontrollen. Granskningens syfte har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna har 
en intern kontroll som säkerställer väsentliga och riskfyllda moment i verksamheten. 
Den samlade bedömningen är att det delvis finns intern kontroll som uppfyller detta 
syfte.  
 
Nämnderna har fått möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten och den samlade 
bedömningen utifrån dessa är att nämnderna i huvudsak instämmer i de synpunkter 
som lämnas i revisionsrapporten och att man har föravsikt att inom sitt respektive 
verksamhetsområd och i tillämpbara delar följa de rekommendationer som lämnas i 
rapporten. 
 
Under 2016 har kommunledningsförvaltningen, i samverkan med övriga 
förvaltningar, påbörjat ett utvecklingsarbete rörande den interna kontrollen och som 
till stora delar sammanfaller med revisorernas rekommendationer: 
 
• Utöver ekonomiska och administrativa kontroller, bör det också finnas 

verksamhetskontroller. 
• Väsentlighets- och riskbedömningarna bör dokumenteras på ett tydligare sätt. 
• Brister som noteras i den interna kontrollen bör följas upp i kommande 

internkontrollplan. 
• En person med ett övergripande, samordnande ansvar för bör utses för att 

säkerställa en god intern kontroll. 
 
Ambitionen är att fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen enligt 
revisionsrapportens intentioner. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande, 2017-03-16 
• Översiktlig granskning av intern kontroll- revisionsrapport, 2016-12-16 
• Revisionsrapport: övergripande granskning av intern kontroll, pwc 
• Skrivelse från bildningsförvaltningen, 2017-03-14 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 10 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2017-03-09, § 16 
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• Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2017-03-01, § 20 
• Sammanträdesprotokoll från Viadidaktnämnden, 2017-02-06, § 5 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2017-03-02, § 20 
_________________ 
 
Revisorerna 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och turismnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Viadidaktnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 57 

Markanvisningsavtal avseende byggnation för 
bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i 
Katrineholms kommun  (KS/2017:80)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat markanvisningsavtal. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggbolaget Tegelstaden Bygg AB har framfört önskemål om att få förvärva en del 
av markområdet Abborren 6 i syfte att bygga flerbostadshus. Tegelstaden Bygg AB 
driver pågående byggnationer i kv. Hjorten mitt emot Safiren och har fått bygglov i 
kv. Oliven på Norr. 
 
Aktuellt område ligger där räddningstjänsten är etablerad idag. När de nya lokalerna 
till räddningstjänsten är färdigställda och klara för inflyttning så kan en förtätning ske 
på fastigheten helt enligt Översiktsplanens intentioner. 
 
I området pågår idag byggnation av flerbostadshus av KFAB i kv. Hästen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Tegelstaden Bygg AB upprättat ett 
markanvisningsavtal som ger Tegelstaden Bygg AB option att ensam förhandla med 
kommunen om exploateringen och förvärv under en tid av tre (3) år. Där regleras 
vissa frågor rörande ny detaljplan och grunderna för köpeskillingen. 
 
Eventuellt framtida exploateringsavtal inklusive överlåtelse av marken kommer att 
villkoras av kommunstyrelsens godkännande. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-23 
• Markanvisningsavtal, 2017-02-10 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), 
Cecilia Björk (S) samt förvaltningschefen Lars Hågbrandt och avdelningschefen Erik 
Bjelmrot. 
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Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand avslag på förvaltningens förslag och i andra 
hand att om förslaget antas ska markanvisningsavtalet kompletteras med mål om 
verksamhetslokaler för handel, restaurangverksamhet eller dylikt på gatuplan. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) 
avslagsyrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på 
Tony Rosendahls (V) yrkande om komplettering och finner att styrelsen avslår detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tegelstaden Bygg AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 58 

Markanvisningsavtal avseende byggnation för 
bostadsändamål, handel och restaurang inom del av 
fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun  
(KS/2017:138)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bifogat markanvisningsavtal samt ge 
samhällsbyggnadschefen eller mark- och exploateringschefen i uppdrag att upprätta 
ett köpeavtal under år 2017. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar 
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Mica Vemic (SD).  
Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservation redovisas som bilaga G.  
Ylva G. Karlssons (MP) skriftliga reservation redovisas som bilaga H.  
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservationen redovisas som bilaga I. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Cityfastigheter i Katrineholm AB har framfört önskemål om att få förvärva en del av 
fastigheten Sandbäcken 3:1 i syfte att bygga flerbostadshus och i markplan ha handel 
och restaurangverksamhet. 
 
Cityfastigheter i Katrineholm AB är den dominerande fastighetsägaren i 
Katrineholms centrum. Deras fastighetsbestånd består av del av kvarteret Violen och 
del av kvarteret Näckrosen. Fastighetsbeståndet består av bostäder, kontor och 
handelsytor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Cityfastigheter i Katrineholm AB upprättat 
ett markanvisningsavtal som ger Cityfastigheter i Katrineholm AB option att ensam 
förhandla med kommunen om exploatering och förvärv under en tid av två (2) år. Där 
regleras vissa frågor rörande ny detaljplan och grunderna för köpeskillingen. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-02 
• Markanvisningsavtal 
• Detaljplan 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L). Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP), Mica Vemic (SD). 
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Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Ewa Callhammar (L), avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med 
fleras avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Cityfastigheter i Katrineholm AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 59 

Exploateringsavtal avseende byggnation för 
bostadsändamål och kommunal service till 
exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med 
fler  (KS/2017:180)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat exploateringsavtal samt delegerar 
till samhällsbyggnadschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens full-
följande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Ericsbergs fideikommiss AB 
fört förhandlingar om förutsättningar för en exploatering och överlåtelse av mark för 
byggnation av bostäder inom fastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler. 
Exploateringsområdet kommer att byggas ut i etapper. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-21 
• Exploateringsavtal Ragnars gärde, Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars 
Härnström (M) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot och förvaltningschefen Lars 
Hågbrandt. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ericsbergs fideikommiss AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 60 

Extra lönesatsning  (KS/2017:176)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lönesatsningen på 10 miljoner kronor finansieras 
genom att 5 miljoner kronor ska belasta det ordinarie löneutrymmet och 5 miljoner 
kronor tas ur fonden för bland annat volymökning inom 
bildningsverksamheten (integrationsfonden). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet behandlade ärendet om löneprioriteringar vid sitt sammanträde den 
15 mars 2017. Utskottet beslutade vid sammanträdet att de grupper som omfattas av 
prioriteringen är; behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger, studie- och yrkes-
vägledare, paramedicinare samt sjuksköterskor. Den extra lönesatsningen för sjuk-
sköterskor och paramedicinare ska samordnas mellan förvaltningarna och utgå från 
gällande lönekriterier. Lönesatsningen inom utbildningsområdet ska fördelas lika 
mellan de personer som omfattas, i syfte att åstadkomma ett generellt lönelyft för 
gruppen. 
 
En bedömning gällande finanseringen har därefter gjorts av kommunlednings-
förvaltningen med förslag om att lönesatsningen på 10 miljoner kronor finansieras 
genom att 5 miljoner kronor ska belasta det ordinarie löneutrymmet och 5 miljoner 
kronor tas ur fonden för bland annat volymökning inom bildnings-
verksamheten (integrationsfonden). 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-22 
• Personalutskottets protokoll, 2017-03-15, § 15  
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Viadidaktnämnden 
Akten 
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§ 61 

Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017  (KS/2017:91)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 134 100 kronor till Idrott- och 

kulturfestivalen 2017.  
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sörmlandsidrotten har den 14 februari inkommit med en gemensam ansökan för 
samtliga aktiviter om totalt 134 100 kronor för arrangerandet av Idrotts- och 
kulturfestivalen 2017. 
 
Festivalen är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer, bland annat fotbollsklubbar, 
Parasport Sörmland, Kulturskolan och DuD, och projektet riktar sig till alla barn, 
ungdomar och vuxna i Katrineholms kommun.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att arrangemanget bland annat stämmer väl överens med 
intentionerna om att fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts och fritidslivet som 
finns i Katrineholms kommunplan 2015-2018. Arrangemanget stämmer även väl 
överens med det övergripande inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och 
ungdomar i Katrineholms kommun som antogs av kommunfullmäktige 2016-12-19. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
• Ansökan med kostnadsredovisningar, daterad 2017-02-14 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlandsidrotten 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-03-29   33 
 
§ 62 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde den 5 april 2017, klockan 
8.15-10.00 angående markavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta om ett extra 
sammanträde den 5 april 2017, klockan 08.15 – 10.00 för att behandla ett ärende om 
markavtal. 
_________________ 
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§ 63 

Anmälan om delegationsbeslut  
IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg beslutar på kommunstyrelsens 
vägnar att förordna Geza Simon, pressansvarig på IT- och 
kommunikationsavdelningen, att utöver egen tjänst, upprätthålla befattningen som 
avdelningschef på IT- och kommunikationsavdelningen den 22-24 februari 2017. (KS 
del § 27.) 
Dnr KS/2017:1-020 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Bidrag till Challenge Tour -tävling 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor för Challenge Tour-tävling till Katrineholms golfklubb.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 16.) 
Dnr KS/2017:60-045 
 
Bidrag till SM i Veteranmästerskap i skeet samt Landslagstest 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 45 000 kronor till SM i Veteranmästerskap i skeet samt Landslagstest 4 
2017 till Oppunda Jaktskytteklubb.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 18.) 
Dnr KS/2017:62-045 
 
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 22 000 kronor till Katrineholms Konstgräscup 2017 till Värmbols FC.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 22.) 
Dnr KS/2017:70-045 
 
Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till Seniorgala i Katrineholm 21 februari 2017. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 23.) 
Dnr KS/2017:88-045 
 
Ansökan om bidrag till Linnéasimmet 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 20 000 kronor till Linnéasimmet 2017 till Katrineholms AIK.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 25.) 
Dnr KS/2017:105-045 
 
Fullmakt som ombud vid bolagsstämma i Sörmlands turismutveckling AB 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bemyndiga 
Per-Olof Millberg att företräda Katrineholms kommun som ombud vid ordinarie 
bolagsstämma med Sörmlands turismutveckling AB den 16 mars 2017. (KS del § 28.) 
Dnr KS/2017:111-800 
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Bidrag till guidad busstur för Katrineholms pensionärer: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 2 500 kronor till guidad busstur till SKPF avd 63.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 31.) 
Dnr KS/2017:121-045 
 
Bidrag till Katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till ungdomsstipendier till Katrineholms Rotaryklubb.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 30.) 
Dnr KS/2017:125-045 
 
Bidrag till SHCF:s kongress och Årets hundgala 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 7 000 kronor till Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund 
(SHCF) till Årets Hundgala 2017 samt kongress.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 29.) 
Dnr KS/2017:128-045 
 
Bidrag till föreningen Dawa: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 21 525 kronor till föreningen Dawa.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 34.) 
Dnr KS/2017:149-045 
 
Bidrag till musikkvällar i Stadsparken 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till musikkvällar i Stadsparken till ABF 
Sörmland/Katrineholm.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 35.) 
Dnr KS/2017:151-045 
 
Bidrag till Katrineholms innebandycup 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandycup 2017 till Katrineholms 
Innebandyförening.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 33.) 
Dnr KS/2017:159-045 
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Bidrag till föreläsning - Röda Korset: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 000 kronor till en föreläsning till Röda Korset.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 36.) 
Dnr KS/2017:166-045 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbesluten till handlingarna. 
_________________ 
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§ 64 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:2  Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 

december 2015 
 
17:6  Budgetförutsättningar för åren 2016-2020 
 
17:7  Information om Kompetenslyft 
 
17:8  Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar 
 
17:10 Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom 

miljöbalkens område 
 
Kommunstyrelen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 65 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2017-02-22, Dir § 4 – Beslut om firmateckning. 
Handl nr 2017:280 
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2017-02-22, Dir § 5 – Beslut om attest- och utanordningsrätt. 
Handl nr 2017:281 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-02-15. 
Handl nr 2017:406 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-02-02. 
Handl nr 2017:433 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2017-02-17. 
Handl nr 2017:452 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2017-02-17, § 3/17 - Verksamhetsberättelse 2016- Regionalt stöd för samverkan 
kring socialtjänst och vård. 
Handl nr 2017:460, 2017:461, 2017:462 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med regionstyrelsen 2017-02-02, § 4 – Strategi för 
smart specialisering i Sörmland. 
Handl nr 2017:579 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2017-03-07, § 
12/17 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
Handl nr 2017:639 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med regionstyrelsen 2017-02-02, § 5 – Ändrad 
medfinansieringsgrad för Strängnäs resecentrum. 
 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med regionstyrelsen 2017-02-02, § 8 – Sörmland som 
länsregion – uppdrag att initiera ett förberedelsearbete 
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Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2017-02-17, § 4/17 - Verksamhetsplan 2017-2019- Regionalt stöd för samverkan 
kring socialtjänst och vård. 
 
Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från extra styrelsemöte 
2017-02-20. 
 
 
Övrigt 
Uppdraget till kommunledningsförvaltningen att i samråd med kultur- och 
turismnämnden och service- och tekniknämnden ta fram förslag på möteslokaler för 
bland annat kulturföreningar, som kan ingå i det befintliga lokalbokningssystemet, 
kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen i april månad 2017.  
Dnr KS/2017:136-250 
 
Uppdraget till bildningsnämnden att i samråd med KFAB och 
kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta 
Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler kommer att återrapporteras till 
kommunstyrelsen i april månad. Ärendet behandlas av bildningsnämnden den 28 
mars 2017. 
Dnr KS/2017:182-609 
 
Sveriges kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 8/2017 
– SKL:s sammanträdesplan för 2018. 
 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar en blomma till Ylva G. Karlsson (MP) på 
hennes bemärkelsedag. 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 

 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



%1C M ~1 ~ hl 5 i Y fZ, ~-5 ~ 1.t.

DNR KS/2017:75-041
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Reservation angående Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

Kommunens investerings- och exploateringsbudget äromfattande. Gjorda investeringar medför en

årlig kostnad i avskrivningar. Av årsredovisningen framgår att kommunen använde 58 procent av de

budgeterade medlen. Det är en allt för stor avvikelse. Genomsnittet bland Sveriges kommuner ligger

på 80 procent av det budgeterade beloppet. Katrineholms kommun borde dels dra nerpå

investeringarna inför de stora investeringar som väntar i nya skolor och nytt äldreboende och ha en

bättre träffsäkerhet när det gäller vilka investeringar som verkligen behövs och som kommer att

genomföras under året. Centerpartiet ställer sig därför inte bakom den ombudgetering som föreslås

av majoriteten.

Centerpartiet yrkade därför:

Avslag på tredje punkten angående ombudgetering till förmån förde investeringar och

exploateringar som Centerpartiet föreslagit i budget för 2016.

Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 29 mars 2017

Cng Fredriksson, Centerpartiet

n ~ i

~ ~
r

Centerpartiet
KATRINEHOLM
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Reservation. Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun. KS/2017:75 - 041

Jag bifaller punkterna 1 och 2 och reserverar mig mot beslutet på punkt 3 med hänvisning till

Vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar.

Tony Rosendahl (V)

;, ;
',. ;
v

Katrineholm 29/3 - 2017
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Reservation. Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet. KS/2016:165

Svaret på Vänsterpartiets motion om att bevara det Gamla Vattentornet är att den skall anses vara

besvarad med hänvisning till yttranden från bland annat bygg och miljönämnden.

Svaret från Bygg och Miljönämnden är dock missvisande eftersom den anger att detaljplanen är

ändamålsenlig, men den nuvarande detaljplanen gör gällande att byggrätten är reglerad till just den

del där vattentornet står. Om Vattentornet skall ingå som en integrerad del i ett framtida kvarter

eller byggnad så kräver det en ny detaljplan.

Jag yrkade bifall till motionen och då jag inte fick gehör för mitt yrkande så reserverar jag mig mot

beslutet.

Tony Rosendahl (V)

~~~ ~
~~ V

Katrineholm 29/3 - 2017
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Reservation. Friskvård för kommunens anställda. KS/2016:320

Juni 2007 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att:

En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga

organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer fören enhetlig

friskvårdspolicy Inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de

anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.

Då beslutet fortfarande inte genomförts skrev Vänsterpartiet en motion om ärendet för att lyfta

frågan igen Majoriteten ansåg att motionen skulle anses vara besvarad med hänsyn till

kommunfullmäktiges beslut 2016:167 och kommunstyrelsens beslut 2016:337. De besluten ligger

dock inte i linje med motionens intentioner om en partsammansatt grupp där de fackliga

organisationerna finns representerade.

Jag yrkade bifall till motionen Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot

beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 29/3-2017
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Reservation. Svar på motion om att avskaffa anställningsformen Allmän visstid. KS/2016:135

svaret på vår motion gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att man använder

anställningsformen Allmän vistid enligt lagstiftarens intentioner och majoriteten yrkade att

motionen avslås. Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska använda sig av den anställningsformen

då intentionen när den infördes av den borgerliga regeringen 2007 var att luckra upp LAS och

anställningsskyddet. Frågan blir därmed inte enbart en lag och regelteknisk fråga utan även en

ideologisk fråga. Är det sådana osäkra anställningsformer vi vill ha?

Jag yrkade att bifall till motionen. Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot

beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 29/3-2017
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Reservation: Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av

fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun. KS2017:80 - 219

Vänsterpartiet i Katrineholm motsätter sig en försäljning av den i förslaget redovisade delen av

fastigheten Abborren 6 till en privat intressent då den är en av de mest strategiska tomterna i

centrala Katrineholm. Vi ser hellre att den blir kvar i kommunal ägo för framtida hyresrätter inom

allmännyttan. Vi anser också, då kommunen har för avsikt att förvandla genomfarten till ett stråk

som ska locka människor, att det bör finnas verksamhetslokaler på gatuplan.

Därför yrkade jag

första hand på avslag till beslut.

andra hand att om förslaget antas så ska markanvisningsavtalet kompletteras med mål om

verksamhetslokaler för handel, restaurangverksamhet eller dylikt på gatuplan.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

''~

Katrineholm 29/3 - 2017



DNR KS/2017:138-232

Reservation angående Markanvisningsavtal syseende byggnation för bostadsändamål, handel och

restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

Centerpartiet anser att det är människorna som gör ett torg levande och att det inte kommer att

skapas genom att Stortorget bebyggs. Därför är vi i grunden motståndare till nya byggnader på

torget. Det är också mycket diskutabelt att Socialdemokraterna och Moderaterna i

kommunledningen ärvilliga att göra sig av med Katrineholms allmänna platser. Ett torg är inte en yta

vilken som helst. Det är en plats för samlingar. Det är en plats för demokrati. Vilka platser i övrigt är

kommunledningen beredd att göra sig av med som är etablerade i katrineholmarnas själ och hjärta?

Det underlag som kommunstyrelsens ledamöter har fått sig presenterat inför affären är undermåligt.

Vilket område avses i avtalet? Är det hela torget eller är det kartans gulmarkerade yta? "Del av" är

inte alls preciserat. Det har också tidigare sagts att alla kostnader som uppkommit ska belasta

byggnaden. I avtalet står dock att kommunen bekostar nödvändiga lantmäteriförrättningar och

plankostnader. Så har det inte varit i andra avtal av motsvarande karaktär, exempelvis för kvarteret

Alen.

Utöver den principiella frågan, att det är fel att bebygga ett torg vilket är grunden till hela affären, så

är det ett för kommunen dåligt avtalsunderlag.

Mot bakgrund av detta yrkade jag avslag till förslaget.

Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 29 mars 2017

~' ~~~~
I~ Fredriksson, Centerpartiet

Centerpartiet
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miljöpartiet
de gröna

Reservation KS/2017:138
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Med hänvisning till miljöpartiets motion om ombyggnad av resecentrum KS/2016:51 reserverarar jag

mig mot beslutet att godkänna markanvisningsavtal gällande byggnation inom del av fastigheten

Sandbäcken 3:1, huset på torget.
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Reservation Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang

inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.

Vänsterpartiet motsätter sig förslaget till beslut om en avstyckning och privatisering av en del av

torget som är en del av det offentliga rummet i Katrineholm.

Vi anser att det här är ett projekt som först och främst handlar om att skapa ett landmärke på torget

och har väldigt lite med sund bostadspolitik och stadsplanering att göra.

Det är även svårt utifrån handlingarna att avgöra om det är en marknadsmässig pris man säljer för,

speciellt när man görjämförelser med andra markaffärer i centrum.

Inte heller de ursprungliga kriterierna för uppförande av ett hus på torget avseende byggkostnaderna

uppfylls längre utan är nu tydligen en sak för byggherren. Det betyder att det kommer att bli väldigt

dyra lägenheter.

Mot bakgrund av detta yrkade jag avslag på förslaget till beslut. Då jag inte fick gehör för mitt

yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 29/3 - 2017
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