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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-12.10 
 

Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S) (t.o.m. § 
122), 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 Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S) (fr. o. m. § 123) 

 

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

 

Övriga  
deltagande  Tf kanslichef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, bredbandsutvecklare 

Michael Fransson Hofacker, t.f förvaltningschef Lars-Herman Larsson, projektledare 
Tomas Vasseur, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, förvaltningschef Helene 
Björkqvist, projektchef Lars Ramstedt, utredare Jennie Lind, ekonom Johanna Siverskog, 
entreprenadingenjör Johan Ekstrand, processledare Carin Ålander, kommunstrateg Anna 
Johansson Milovanovic, avdelningschef Pia Carlsson, enhetschef Jessica Zingmark, Louise 
Magnusson (KFV marknadsföring), kommunkoordinator Karin Rytter 

 

Utses att justera Ylva G Karlsson (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §117 - §136 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen  Paragrafer §117 - §136 
 

Sammanträdes  
datum 2017-06-21 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-06-28 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-25 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 117 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Rekryteringar 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om följande rekryteringar   
• Ola Nordqvist tillträder som socialchef den 12 september 2017 
• Charlott Arnell tillträder som kanslichef den1 oktober 2017 
 
Tillfälligt boende 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om tillfälligt boende som kommer att 
ställas iordning för anknytningsfamiljer till ensamkommande barn. 
 
Bredbandsutbyggnad 
Bredbandsutvecklaren Michael Fransson Hofacker informerar om 
bredbandsutbyggnaden i kommunen utanför centralorten. Täckningsgraden bedöms 
som god. 
 
Katrineholm 100 år 
Projektledaren Tomas Vasseur informerar om aktiviteter som genomförts och 
kommer att genomföras inom firandet av Katrineholm 100 år. Bland annat omnämns 
• Under året kommer 14 ”drömprojekt” att genomföras.  
• Planering pågår för årets musikfest den 12 augusti 2017 som kommer att vara av 

lokal, nationell och internationell karaktär. 
 
Näringslivshändelser 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om den senaste tidens 
näringslivshändelser. 
 
Nya företag 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om att 69 nya företag har 
startat i Katrineholm under perioden januari – april, att jämföra med 70 företag under 
motsvarande period 2016. 
 
Övrigt 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om aktuella planärenden, 
exploateringar och bygglov. 
 
Trafikfrågor 
Projektchefen Lars Ramstedt redovisar utredningar och planer som är aktuella inom 
trafikområdet. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran 
Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Lars Härnström (M), Christer Sundqvist (M), 
Ewa Callhammar (L), Karin Frisk (S), Inger Fredriksson (C), samt 
kommundirektören Sari Eriksson, bredbandsutvecklaren Michael Fransson Hofacker, 
projektledaren Tomas Vasseur, t.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson och 
projektchefen Lars Ramstedt. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 118 

Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för 
Katrineholms kommun  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2017 baserad på maj månads utfall. 
 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 1,0 mkr 
Bildningsnämnden 5,7 mkr 
Viadiaktnämnden 1,2 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -6,2 mkr 
Summa nämnderna 1,7 mkr 
 
Pensioner 1,0 mkr 
Skatteprognos 0,8 mkr 
Finansiering, utdelningen 0,6 mkr 
Summa finnansen 2,4 mkr 
Budgetrat resultat 30,2 mkr 
Prognostiserat resultat 32,5 mkr 
 
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för maj 2017. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 253 personer (2 554 
kvinnor och 699 män), vilket är samma totala antal som för april månad. 
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i maj 2017 till 7,0 
procent och motsvarande siffra för april var 8,1 procent. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Karlsson (S) samt ekonomi- 
och personalchefen Susanne Sandlund 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 119 

Heltid som norm  
Processledaren för Heltid som norm, Carin Ålander, presenterar den 
enkätundersökning som nyligen avslutats, i vilken 46 % av alla anställda besvarade 
frågeställningen ”- Vilken tjänstgöringsgrad önskar du ha den 1/7 2018”.  
 
Få svar indikerade på en vilja att gå upp eller ned i tid, de flesta uttryckete en vilja att 
fortsätta på deltid. Däremot indikerar enkätsvaren på en upplevelse av trygghet i 
heltid som grund.  
 
Avtalsdiskussion med fackförbunden pågår liksom matchning av tjänster. 
Medarbetarsamtalen blir viktiga, där ska cheferna ställa frågan om önskad 
tjänstgöringsgrad.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Göran 
Dahlström (S) samt processledaren Carin Ålander. 
 
Kommunstyrelsen lägger presentationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 120 

Nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar - 
ändringar i regelverken rörande mottagandet 
(övergripande uppföljning)  
Kommunstrategen Anna Johansson Milovanovic lämnar en rapport gällande 
övergripande uppföljning avseende nyanlända. Dels lämnas en statistisk redogörelse 
för nuläget vad gäller anvisade personer som är kommunmottagna, i Katrineholms 
kommun, i Södermanland samt i riket. Dessutom lämnas en redogörelse för läget 
avseende antal asylsökande i Sverige – antalet är konsekvent lägre än de fyra 
föregående åren.  
 
Därefter lyfts utmaningarna och svårigheterna med att planera för bosättning och 
mottagande av nyanlända. En av utmaningarna handlar om de kriterier som 
regeringen och länsstyrelsen har att beakta vid fördelning av anvisningar i länstal och 
kommuntal. Regeringen har signalerat att fördelningsmodellen/kriterierna ska ta 
större hänsyn till antal självbosatta i kommunerna och eventuellt mindre hänsyn till 
antal asylsökande som vistas i en kommun.  
 
Det råder ännu oklarheter för att kunna prognosticera antal anvisningar för 
Katrineholms kommun 2018. Till detta kommer ett stort antal familjeåterföreningar, 
vilket under sommarmånaderna kan komma att uppgå till fler personer än samtliga 
anvisningar för 2017. Boendefrågan är fortsättningsvis mycket svår. 
 
Avdelningschefen Pia Carlsson och enhetschefen Jessica Zingmark informerar om 
den aktuella situationen för ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten i 
Katrineholm. Under våren har bland annat förhandlingar genomförts med flera 
HVB:n (hem för vård eller boende) och stödboenden utifrån nya ersättningsreglerna 
från den 1 juli. 
 
Nya ersättningsregler för återsökningar träder i kraft vid halvårsskiftet.  
Det råder en viss oklarhet kring uppehållstillstånd under gymnasiestudier som nyligen 
beslutades av regeringen.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Mica Vemic 
(SD), Tony Rosendahl (V), Pat Werner (S) samt kommunstrategen Anna Johansson 
Milovanovic, avdelningschefen Pia Carlsson och enhetschefen Jessica Zingmark. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 121 

KFV Marknadsföring  
Louise Magnusson (KFV Marknadsföring) informerar om KFV Marknadsförings 
verksamhet. Bland annat informeras om 
• Evenemang 2017, till exempel morgonsoffan, allsång, nationaldraget. 
• Webbsidan för turism har bytt adress till visitkatrineholm.se vilket varit 

framgångsrikt. 
• Uppsökande verksamhet genomförs varje dag, till exempel badplatser. 
• Det finns tre infopoints i kommunen som är en enklare form av turistinformation 

(t ex handlare). 
• År 2016 visade ett positivt resultat. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredrkssson (C), Göran 
Dahlström (S), Lars Härnström (M) samt Louise Magnusson (KFV Marknadsföring). 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 122 

Extratjänster  
Kommunkoordinatorn Karin Rytter ger en lägesinformation om antalet extratjänster i 
Katrineholms kommun. För närvarande är det 43 extratjänster igång. Fem personer 
har varit i extratjänst, men fått arbete och tre personer är på praktik inför anställning 
av extratjänst. Under augusti månad kommer en ny rekryteringsdag att arrangeras av 
Katrineholms kommun och Arbetsförmedlingen. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran 
Dahlström (S) samt kommunkoordinatorn Karin Rytter. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 123 

Trafikstrategi Katrineholms kommun  (KS/2017:112)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till trafikstrategi för Katrineholms 
kommun.  
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson (MP) och Mica Vemic (SD). Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), 
Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlssons (MP) skriftliga reservation redovisas som 
bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikstrategin för Katrineholms kommun beskriver den långsiktiga inriktningen för 
trafikutvecklingen i Katrineholm, vad gäller trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik 
och bil. Strategin kompletterar befintliga planer inom samhällsbyggnadsområdet och 
konkretiserar ställningstaganden i den beslutade översiktsplanen.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-08 
• Förslag på trafikstrategi för Katrineholms kommun, 2017-06-08  
• Svar på remissyttranden parkerings- och trafikstrategi, handlings.nr 2017:1417  
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Tony 
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Ylva G Karlsson (MP), 
Mica Vemic (SD) samt utredaren Jennie Lind. 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L) och Mica Vemic (SD), på återremiss för att 
komplettera strategin med en karta över centrum med trafikströmmarna samt 
planeringen för Resecentrum och att planen ska remitteras till kommunens 
trafiknämnd (service- och tekniknämnden). 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken 
kommunstyrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om 
ärendet skall avgöras idag eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras 
idag ställer han proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Inger 
Fredriksson (C) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag.  
Sedan ställer ordförande proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut och finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 124 

Parkeringsstrategi Katrineholms kommun  (KS/2017:113)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar den föreslagna parkeringsstrategin för Katrineholms 
kommun.  
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson (MP) och Mica Vemic (SD). Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), 
Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlssons (MP) skriftliga reservation redovisas som 
bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget på parkeringsstrategi är en del av kommunens arbete inom hållbar 
utveckling och konkretiserar tidigare gjorda ställningstaganden från kommunens 
översiktsplan. Strategin anger hur kommunen kan använda parkering för att uppnå en 
effektiv markanvändning i de centrala delarna av Katrineholm stad. Strategin anger 
också hur parkering ska hanteras som en del i kommunens övergripande 
transportsystem och i relation till kommunens mål om hållbart resande.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-06 
• Förslag på parkeringsstrategi, Katrineholms kommun 2017-06-08 
• Svar på remissyttranden, trafik- och parkeringsstrategi, handlings.nr 2017:1417 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Tony 
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S) Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), 
Ylva G Karlsson (MP), Mica Vemic (SD) samt utredaren Jennie Lind och 
entreprenadingenjör Johan Ekstrand 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L) och Mica Vemic (SD), på återremiss för att 
komplettera strategin med en karta över centrum med trafikströmmarna samt 
planeringen för Resecentrum och att planen ska remitteras till kommunens 
trafiknämnd (service- och tekniknämnden). 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken 
kommunstyrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om 
ärendet skall avgöras idag eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras 
idag ställer han proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Inger 
Fredriksson (C) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag.  
Sedan ställer ordförande proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut och finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 125 

Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland  
(KS/2017:318)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 och i övrigt lägga årsredovisningen till 
handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beslutar också att till Regionsförbundet Sörmland påtala det 
otillfredsställande i att underlagshandlingarna inkommit så pass sent att 
fullmäktige inte kunnat beslut i ansvarsfrågan på det sätt som kommunallagen 
föreskriver. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland 
överlämnat sin årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse till 
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta 
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet noterat att 
årsredovisningen och revisionsrapporten inkommit sent på året, vilket medfört att 
kommunfullmäktige inte kunna besluta i ärendet innan juni månadsutgång. Enligt 
kommunallagens 5 kap, § 25a, ska fullmäktige senast i juni året efter det år som 
årsredovisningen avser besluta om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har 
påtalat detta för Regionsförbundet Sörmland.  
 
Årsredovisningen uppvisar ett negativt resultat på (-) 1 370 000 kronor. Det 
budgeterade resultatet för 2016 var (-) 1 770 000 kronor. I årsredovisningen 
konstaterar förbundet att huvudverksamhetens kostnader varit högre än budgeterat 
samtidigt som intäkterna varit högra än budgeterat. Årets resultat kan jämföras med 
föregående års resultat som också var negativt och låg på (-) 5 227 000 kronor. I den 
bifogade årsredovisningen finns fördjupad information om de ekonomiska 
förhållandena inom Regionförbundet Sörmland 2016. 
 
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 
2016. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-07 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet 
Sörmland, 2017-05-31 

• Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 17, 2017-03-31 
• Årsredovisning 2016, Regionsförbundet Sörmland 
• Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 126 

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen  
(KS/2017:41)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och tillförmån för Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammars (L) 
yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige om arbetsmiljön inom barnomsorgen. Motionärerna yrkar på att 
kommunfullmäktige ska uppdra till bildningsnämnden att: 
 
• Genomföra en utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla 

förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas. 
• Utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar 

de arbetsmiljöproblem som identifierat. 
• I samma syfte minska barngruppernas storlek. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. I sitt yttrande säger 
nämnden att barngruppernas storlek inom förskolan minskat något till följd av 
utbyggnad. Vidare, att bl a bullerdämpande åtgärder vidtagits på flera avdelningar 
samt att man tillsammans med personalavdelningen påbörjat ett arbete för att 
analysera och hantera sjukfrånvaron. Bildningsnämnden föreslår därför i sitt yttrande 
att motionen bör anses vara besvarad. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-01 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-01 
• Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorg 
• Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, § 21, 2017-05-09, inkl. bifogad 

tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen, 2017-04-24 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ewa 
Callhammar (L). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L) bifall till 
motionen. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till 
beslut och Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammars (L) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 127 

Svar på motion om planer för fler laddstationer  
(KS/2017:129)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bygg- och 
miljönämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C) Ewa Callhammar (L) och Ylva G Karlsson (MP). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita 
Karlsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Planer för 
fler laddstationer”. Motionärerna yrkar på att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder 
som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för 
laddstationer för elfordon. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen. I 
beredningen har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden. Av yttrandet 
framkommer att plan- och bygglagen inte medger att i detaljplaner reglera vilken typ 
av parkeringsplaster som ska anordnas. Det är fastighetsägaren som förser bostäder 
och verksamheter med parkering som det finns behov av. 
 
Bygg- och miljönämnden pekar dock på att man i arbetet med detaljplaner kan beakta 
behovet av laddningsplatser för elfordon och påminna exploatörern om det. 
Möjligheten att föra in frågan i exploateringsavtalen ska ses över. Nämnden påpekar 
också att för kommunala parkeringsplatser hanteras frågan om laddstationer i 
förvaltningens löpande arbete. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-02 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-02 
• Motion: planer för fler laddstationer 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 62, 2017-05-17 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Ewa 
Callhammar (L) och Ylva G Karlsson (MP) . 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Ylva G 
Karlsson (MP) bifall till motionen. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till 
beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 128 

Svar på motion om traditionell husmanskost  
(KS/2017:169)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i 
kommunala kök.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden. Av nämndens 
yttrande framkommer att den kommunala kostverksamheten arbetar efter det 
måltidspolitiska programmet. De menyer som kommunen tar fram, erbjuder 
varierande och näringsrika rätter med ett stort inslag av traditionell husmanskost för 
de äldre.  
 
Maten inom äldreomsorgen anpassas utifrån matgästernas behov av energi, näring 
och konsistens. Inom skolan får eleverna uttrycka sina matpreferenser på elevråd och 
matråd. Utifrån matpreferenserna, tillsammans med gällande 
näringsrekommendationer utformas matsedlarna i skolan. Service- och 
tekniknämnden anser att motionen ska avslås. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-01 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-01 
• Motion: traditionell husmanskost 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 27, 2017-05-18 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Mica Vemics (SD) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 129 

Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services  
(KS/2017:338)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 11, att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen under våren 2017 
med en redovisning av resultatet av uppföljningen (i enlighet förvaltningens yttrande) 
över revisionsrapporten Granskning av Shared Business Service (oktober 2016). 
 
Ärendets handlingar 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-13 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 130 

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och 
kollektivtrafik åren 2018-2020.  (KS/2017:254)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till reviderad 3-årsplan för 

infrastruktur och kollektivtrafik gällande åren 2018-2020 
2. Kommunstyrelsen överlämnar beslut och handlingar till Regionförbundet 

Sörmland 
 
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Särskilt yttrande 
Styrelsen medger att Ylva G Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl 
(V) och Inger Fredriksson (C) få foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det 
särskilda yttrande redovisas som bilaga C. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionförbundet Sörmland har begärt en översyn av de kommunala 3-årsplanerna 
gällande infrastrukturåtgärder för att en bättre prioritering, planering, finansiering och 
genomförande av den aktuella Länsplanen ska kunna göras.  3-årsplanen är upprättad 
i enlighet med den rubrikmall och de anvisningar som utarbetats av Regionförbundet 
Sörmland. Den reviderade planen för Katrineholms kommun innehåller en 
helhetssyn, systemtänkande och långsiktig strategi men även objekt ner på lokalnivå. 
Vår bedömning är att planförslaget genom sin utformning kan ingå i en struktur och 
ett system lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt, d.v.s. allt från kommunala GC-
vägar till Gröna Korridorer.  
 
Förslaget till revidering av 3-årsplanen för Katrineholms kommun kan kommenteras i 
punktform:  
 
• Prioriteringen av de nationella och regionala infrastrukturinvesteringarna har inte 

ändrats  
• Objekt som hör till den nationella planen har redovisats – men med en tydlig 

markering att de ska ingå i den nationella planeringen och inte finansieras inom 
anslagsramen för den regionala planen 

• En detaljerad redovisning görs av de lokala objekt som kommunen avser att söka 
statlig samfinansiering för – nummer 4 t.o.m. 17 i objektlistan 

• Redovisning har gjorts av objekt som kommunen anser vara angelägna för 
genomförande av så kallade Åtgärdsvalsstudier (tidigare Förstudier) 

• Redovisning av större åtgärdspaket – ”Gamla” genomfarterna 
• Uppdatering av kostnader, löpande text – årtal, datum o. dyl.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-12 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Reviderad 3-årsplan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 
2018-2020. 

 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ylva G 
Karlsson (MP), Lars Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), 
Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD) samt projektledaren Lars Ramstedt. 
 
Särskilt yttrande 
Ylva G Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V) och Inger 
Fredriksson (C) framför till kommunstyrelsen att de önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Regionförbundet Sörmland 
Akten 
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§ 131 

Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms 
kommun  (KS/2017:334)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner det redovisade köpeavtalet och delegerar till den 

tillförordnande förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att 
underteckna samtliga handlingar i överlåtelsens fullföljande.  

2. Kostnaden på 1 250 000 kronor ska finansieras via rörelsekapitalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan angående ett förvärv av Eriksberg 63:2 (Skirtorp), har pågått under en längre 
tid. Redan 2006-2007 när området för blivande vattentäkten planerades, var inlösen 
av Skirtorp med i bedömningen, vilka fastigheter som behövde lösas in.  
 
Under 2015 återupptogs kontakten igen med nuvarande ägare, då läget inom 
vattentäkten och de restriktioner det medför försvårar ägandet/brukandet av 
fastigheten, liksom risken för skador inom vattentäktsområdet. Efter värdering av 
fastigheten (Svensk Fastighetsförmedling oktober 2016) och följande diskussion med 
ägarna, fastställdes köpesumman till samma som ovanstående värdering 1 150 000 
kronor i maj 2017. 
 
Byggnaderna ligger inom vattentäkten. Det bedöms finnas ett omfattande 
renoveringsbehov för att kunna nyttja byggnaderna p.g.a. restriktionerna vattentäkten 
medför. Därav bedöms rivning av byggnaderna vara det mest ekonomiska. 
Kostnaden för rivning bedöms uppgå till ca 100 000 kronor. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-12 
• Köpeavtal avseende fastigheten Eriksberg 63:2 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Katrineholms Fastighets AB 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Akten 
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§ 132 

Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av 
förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att 
utöka förskoleplatser 2018  (KS/2017:340)  
Kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till KFAB att projektera för de 80 

förskoleplatserna som ska stå klara 2018. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av förskoleutbyggnaden 2018 ska 

hanteras i budgetberedningen för 2018. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga D. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni behandlat rapporten 
Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av 
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018. Nämnden beslutade att godkänna 
rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. Rapporten har utarbetats mot 
bakgrund av de särskilda uppdragen i Övergripande plan med budget 2017-2019 om 
förskoleplatser 2018 och uppdatering av långsiktiga planen för utbyggnad av 
förskoleplatser. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-14 
• Bildningsnämndens protokoll, 2017-06-13, § 29 
• Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-07 
• Uppdatering av lånsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av 

uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018, maj 2018 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Morten 
Källström (SD), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S) 
samt förvaltningschefen Helene Björkqvist och ekonomen Johanna Siverskog. 
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar tillägg om att förskolan i Katrineholm byggs ut med minst 
20 avdelningar fram till 2020 samtidigt som man behåller personalbemanningen per 
avdelning på samma nivå som idag. 
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på detta. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunledningsförvaltningen förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med detta. Därefter ställer han proposition på Ewa Callhammars (L) 
tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 133 

Anmälan om delegationsbeslut  
IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg beslutar på kommunstyrelsens 
vägnar att förordna Michael Bergman på IT- och kommunikationsavdelningen att 
utöver egen tjänst, upprätthålla befattningen som avdelningschef på IT- och 
kommunikationsavdelningen den 3 juni till och med den 10 juni 2017. 
Förordnandet gäller då IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg har semester. 
(KS del § 57.) 
 
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. 
Förordnandet gäller då IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg har semester 
den 17 juli till och med den 13 augusti 2017. (KS del § 58.) 
Dnr KS/2017:1-020 
 
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fodringar 
Avgift  Summa  Beslutsdatum och paragraf 
Skrotning av bil   4 500:- 31 maj 2017, § 56 
Omsorg och service 44 025:- 31 maj 2017, § 56 
Livsmedelstillsyn      760:- 31 maj 2017, § 56 
Ej återlämnat material  
till biblioteket   2 752:- 31 maj 2017, § 56 
Barnomsorgsavgift 11 857:- 31 maj 2017, § 56 
Påminnelseavgift 
passerkort/nycklar   2 100:- 31 maj 2017, § 56 
Utköp skoldator      908:- 31 maj 2017, § 56 
Transport av grovsopor      250:- 31 maj 2017, § 56 
Dnr KS/2017:2-040 
 
Yttrande över ansökan till hemvärnet: 
Tf kanslichef beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att 
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet. (KS del § 
54.) 
Dnr KS/2017:3-163 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Företrädare för kommunen vid Återupptagen Årsstämma/ Extra föreningsstämma för 
Leader Södermanland Ideell Förening: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelens vägnar att utse Dot 
Gade Kulovuori som företrädare för Katrineholms kommun vid Leader 
Södermanland Ideell Förenings återupptagna årsstämma/ extra föreningsstämma den 
1 juni 2017. (KS del § 55.) 
Dnr KS/2017:310-119 
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Ansökan om bidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja 
Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening ett bidrag på 50 000 kronor för att 
arrangera Katrineholm Speedshow 2017. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till 
förfogande. (KS del § 61.) 
Dnr KS/2017:312-045 
 
Bidrag till bredbandsinstallation: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ge ett bidrag 
till Björkviks IF på 18 700 kronor avseende installation av fiberbaserat bredband. 
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 62.) 
Dnr KS/2017:322-045 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 134 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:27 Ändringar i LAS 
 
17:28 Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, 

Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17 
 
17:31 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att 

medverka i abortvård 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 135 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
KFV Marknadsföring har översänt protokoll från årsstämman 2017-05-11. 
Handl nr 2017:1384 
 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträde 2017-05-12. 
Handl nr 2017:1386 
 
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-06-07. 
Handl nr 2017:1475 
 
Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens 
sammanträde 2017-06-08, § 57 - Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i 
särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för 
äldre"  
Vård- och omsorgsnämnden antar SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende 
- rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”.  
Den antagna rekommendationen redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2017. 
Handl nr 2017:1501, 2017:1502 
 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig 
vigselförrättare. 
Länsstyrelsen förordnar Ywonne Sjöblom, med stöd av 4 kap 3 § första stycket 2 p 
äktenskapsbalken (1987:230) att vara borgerlig vigselförrättare till och med 
2021-06-11 inom Katrineholms kommun. Förordnandet medger även rätt att förrätta 
borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser. 
Dnr KS/2017:264-112 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 
13/2017 – Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting 
Handl nr 2017:1458 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 
12/2017 – överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. 
Handl nr 2017:1471 
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Dom 
Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål nr 6703-16. Förvaltningsrätten 
beslutade att inte upphäva det överklagade beslutet. 
Dnr KS/2017:96-219 
 
 
Återrapportering 
Återrapportering om inrättande av utredningsboende, utredningsteam samt 
lokalfrågan för individer med samsjuklighet 
Kommunstyrelsen uppdrog i september 2016 till kommunledningsförvaltningen att 
återrapportera senast den 30 juni 2017 om frågan om inrättande av utredningsboende, 
utredningsteam samt lokalfrågan inom samordnad vård på hemmaplan för individer 
med samsjuklighet. 
Ett underlag är under utarbetande. Det saknas dock några uppgifter varför 
återrapporteringen kommer att göras till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 
2017. 
Dnr KS 2017/344-000 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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§ 136 

Tillönskan om en skön och bra sommar  
Ordförande Göran Dahlström (S) tackar kommunstyrelsen och tjänstemän för första 
halvåret 2017 och önskar en skön och bra sommar. 
 
Andre vice ordförande Ewa Callhammar (L) framför på kommunstyrelsens vägnar att 
tack till ordförande och önskar honom detsamma. 
_________________ 
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