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§ 88 

Fastställande av dagordning  
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen att behandlingen av ärendet 
Förändring av ansvarsområden – kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen 
skjuts upp då ärendet behöver kompletteras. Kommunstyrelsen godkänner detta och 
fastställer dagordningen i övrigt enligt utskickad kallelse. 
_________________ 
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§ 89 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Presentation av ny mark- och exploateringschef 
Mats Lundevaller som nyligen tillträtt som mark- och exploateringschef presenterar 
sig för kommunstyrelsen. 
 
Rekryteringar 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att Stefan Jansson tillträder som ny 
förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. Rekrytering pågår av 
socialchef och kanslichef. 
 
Utbildningstjänster 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att fem ansökningar har inkommit till 
utbildningstjänsterna. Tjänsterna är inriktade mot vård, skola och socialtjänst och 
avser studerande på högskolenivå. Ytterligare rekryteringsinsatser kommer att göras. 
 
Sommarjobb 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om att 284 ungdomar (födda -00) har  
tackat ja till de kommunala sommarjobben i Katrineholm. Nyligen tillkomna statliga 
medel har möjliggjort att tio ungdomar inom särskolan kunnat erbjudas sommarjobb. 
 
Summerclub 
Sörmlandsidrotten kommer liksom föregående sommar att erbjuda sommaraktiviteter 
för barn och ungdomar i form av summerclub. Verksamheten har förändrats något 
utifrån erfarenheterna från förra sommaren. 
 
Näringslivshändelser 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om den senaste tidens 
näringslivshändelser. 
 
Företagsklimat 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om att Katrineholms 
kommun kommit bland de 96 kommunerna som anses ”godkända” i kampanjen 
”Sveriges bästa kommuner”.  Det är Svensk KommunRating som lyft fram de bästa 
kommunerna i Sverige ur ett finansiellt perspektiv. 
 
Kommunen har också uppnått målsättningen om betyg 4 i den mätning som gjorts av 
Svenskt Företags Klimat. 
 
Nya företag 
T.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson informerar om att 59 nya företag har 
startats under 2017 att jämföra med 56 nya företag 2016. 
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Befolkningsstatistik 
T.f kanslichef Marie Sandström Koski informerar om att innevånarantalet det första 
kvartalet 2017 uppgick till 33 851 personer.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Christer 
Sundqvist (M), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) samt 
mark- och exploateringschefen Mats Lundevaller, kommunchefen Sari Eriksson och 
t.f förvaltningschefen Lars-Herman Larsson 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 90 

Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för 
Katrineholms kommun  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2017 baserad på april månads utfall. 
 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 0,5 mkr 
Bildningsnämnden 5,5 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -6,2 mkr 
Summa nämnderna -0,2 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 april 2017. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 253 personer (2 560 
kvinnor och 693 män), att jämföra med mars då antalet uppgick till 3 226 personer. 
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i april 2017 till 8,1 
procent och motsvarande siffra för mars var 7,8 procent. 
  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen 
Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 91 

Information om avfallsplanen  
Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB) informerar i enlighet med tidigare 
beslut i kommunstyrelsen om hur arbetet med avfallsplan fortskrider. Under 
informationen redovisas vilka åtgärder som återstår av de ursprungliga 26 åtgärderna. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Lars Härnström 
(M), Göran Dahlström (S) samt Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB). 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 92 

Återrapportering konstnärlig utsmyckning av Talltullen  
Kultur- och turismnämdens ordförande, Cecilia Björk, informerar om utsmyckningen 
av Talltullen. Tre konstnärer har inbjudits att lämna förslag. Vinnande konstverk är 
”Det lilla är det stora” av Niklas Mulari. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar 
(L), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M) och Sten Holmgren (C). 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 93 

Vård- och omsorgsförvaltningen - äldreomsorgen  
Förvaltningschefen Päivi Kabran informerar om verksamheten inom äldreomsorgen. 
Bland annat omnämns  
• Ny nationell äldreplan på gång 
• Förändring i socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§) 
     ”Den enskildes behov ska vara styrande, personal ska finnas tillgänglig dygnet 
runt”  
• Heltid som norm: Arbetsgivaren står för tryggheten, arbetstagaren för 

flexibiliteten 
 
Mätningar visar på en sammantagen nöjdhet på 91 procent inom hemtjänst och 86 
procent inom särskilt boende. 
 
Vidare informeras om utmaningar och förbättringsarbeten som pågår och planeras. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 
Magnusson (S), Ewa Callhammar (L) samt förvaltningschefen Päivi Kabran. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
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§ 94 

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun  
(KS/2017:175)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ska vara en enda valkrets 
från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya bestämmelserna i 
vallagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med val till riksdag och kommuner 2018 gäller nya bestämmelser i 
vallagen rörande mandatfördelning och valkretsindelning. De nya bestämmelserna 
har som syfte att mandatfördelningen får mer riksproportionerliga valresultat på 
kommunalnivå. 
 
De nya bestämmelserna medför som huvudregel att kommuner som har 36 000 eller 
färre röstberättigade ska vara en enda valkrets. För kommuner med 36 000 eller fler 
röstberättigade är valkretsindelningen frivillig. Katrineholms kommun hade per den 1 
mars 2017 sammanlagt 25 868 röstberättigade, vilket innebär att kommunen ska gå 
från nuvarande två valkretsar till en enda. Kommunens indelning i valdistrikt 
påverkas inte.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för valnämndens och 
kommunstyrelsens räkning. Enligt de direktiv som utgått från valmyndigheten, ska 
kommunfullmäktige besluta om valkretsindelningen senast den 31 oktober 2017 och 
meddela länsstyrelsen sitt beslut.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse, 2017-04-25 
• Sammanträdesprotokoll från valnämnden, § 5, 2017-04-18 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-17 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 95 

Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun  
(KS/2017:306)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Anvisningar för friskvård i Katrineholms 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av friskvårdsbidrag ska hanteras i 
budgetberedningen. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar 
sig Tony Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C) och Ylva G 
Karlsson (MP). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för hälsofräm-
jande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer reha-
bilitering. 
 
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 2016:167 
att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram riktlinjer och arbetssätt för en 
hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med kommunledningsförvaltningen 
 
En arbetsgrupp har under våren arbetat med att ta fram ett förslag till friskvård som 
förankrats i kommunens ledningsgrupp. Anvisningarna är ett första steg i utveck-
lingen av friskvård i Katrineholms kommun och omfattar samtliga verksamheter i 
Katrineholms kommun.  
 
Förslaget omfattar tre delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och hälso-
inspiratörer. Friskvårdsbidraget föreslås omfatta samtliga tillsvidareanställda, samt 
visstidsanställda där anställningen sträcker sig över ett år. Förslaget omfattar också 
hälsoinspiratörer som har till uppdrag att samordna och stötta arbetsplatserna i 
planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara en del av 
arbetsmiljöarbetet och planeras utifrån de behov och möjligheter som finns på 
respektive arbetsplats Förutsättningarna för kommunens arbetsplatser är olika och 
arbetet med friskvårdsaktiviteter kommer att se olika ut. 
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Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-23 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-10 
• Personalutskottets protokollsutdrag § 32, 2017-05-10 
• Personalutskottets förslag till Friskvård i Katrineholms kommun 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony 
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP) 
samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ylva G 
Karlsson (MP) och Ewa Callhammar (L), att det i Anvisningar till friskvård ska 
tilläggas att Alla anställda ges möjlighet till friskvårdsaktiviteter. 
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Tony Rosendahl (V) 
med fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta. Därefter ställer han 
proposition på ordförandens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 96 

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om 
att bilda region  (KS/2017:201)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen 

om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i 
Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den kommande regionen också blir länets 
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland har som mål att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 
2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Katrineholms kommun 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland övertar det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
och att landstinget och Regionförbundet Sörmland går samman. Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet föreslås även ingå i den kommande regionen. 
Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut. 
 
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är två 
kommunalförbund med länets nio kommuner och landstinget som medlemmar. 
Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna 
och länets kollektivtrafik. Kommunernas fortsatta inflytande över dessa frågor är av 
stor betydelse, varför remissen har skickats till kommunerna.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-18 
• Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, 2017-

03-14 
• Sammanträdesprotokoll landstingstyrelsen, 2017-03-28 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 97 

Årsredovisning 2016 för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet (KS/2017:267)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga 
årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas 
granskning av det samma. 
 
Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2016 ett positivt resultat på tusen 
kronor. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har betalat in 589 000 000 kronor 
under 2016 i medlemsbidrag, vilket är 42 816 000 kronor lägre än budgeterat. I övrigt 
har Kollektivtrafikmyndigheten bedrivit sin verksamhet inom ramen för 2016 års 
budget. 
 
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens 
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 
31 december 2016, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-05 
• Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-03-16, § 

4 
• Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
• Revisionsberättelse för år 2016 
• Granskning av årsbokslut 2016, EY 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 98 

Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB  
(KS/2017:268)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KFV Marknadsföring AB har överlämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 
tillsammans med revisionsberättelse. Årsredovisningen omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning inklusive kommentarer.  
 
Bolagetsomsättning 2016 var cirka 6 682 000 kronor och årets resultat var en vinst på 
717 000 kronor före skatt, vilket motsvarar ungefär det prognostiserade resultatet. 
Verksamheten har under 2016 präglats av en fortsatt utvecklingen av bolagets 
affärsidé. 
 
En revisionsberättelse finns och är ställd till bolagsstämman som hölls den 11 maj 
2017. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av KVF 
Marknadsföring AB:s finansiella ställning per den 31 december 2016. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna 
tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna. 
Vidare, att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktör. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Årsredovisning för KFV Marknadsföring, räkenskapsåret 2016 
• Revisionsberättelse, Rådek 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 99 

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland  (KS/2017:274)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 
årsredovisning för 2016, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda 
ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna. 
 
Förbundets resultat för 2016 var – 1 842 493 kronor, vilket ska jämföras med det 
budgeterade resultatet på 0 kronor. Förbundets utgående kapital var 1 762 429 kronor. 
I årsredovisningen kommenteras hur styrelsen fattade beslut att bruka delar av det 
ackumulerade överskottet för att uppnå balans i de tillgängliga medlen. 
 
Revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och uppställda i 
enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet sammantaget är 
förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2017-03-28 
• Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
• Revisionsberättelse för år 2016 
• Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2016 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 100 

Fastställande av 2018 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland  (KS/2017:245)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 
2018 samt att kommunens medlemsinsats på 466 994 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2018 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2018 är sammanlagt 
på 16 000 000 kronor, d v s samma nivå som för 2017. 
 
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 994 kronor och som 
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 
2016. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2017-04-11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 101 

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster  (KS/2016:264)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster ska anses besvarad med hänvisning till bygg- och 
miljönämndens beredning av ärendet. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlssons (MP) 
yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet: 
 
”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och 
rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, 
 
att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till 
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.” 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet inför bygg- och miljönämndens 
behandling av ärendet. Enligt beredningen så utpekar kommunens kemikalieplan 
mikronplaster som ett lokalt fokusämnen och att verksamheterna redan nu 
rekommenderas att välja bort produkter som innehåller mikroplaster. Vidare anges i 
planen att information till allmänheten är en prioriterad åtgärd. 
 
På nationell nivå finns förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter 
från och med 2018. Ytterligare uppdrag finns i syfte att minska utsläppen 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår i sitt beslut att motionen skulle kunna anses 
besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillföra i ärendet. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-23 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-22 
• Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, 2016-06-10 
• Bygg- och miljönämndens protokoll, § 61, 2017-05-17 med tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ylva G 
Karlsson (MP). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlssons (MP) yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 102 

Svar på motion om ställplatser för husbilar  (KS/2016:397)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kommande 
parkeringsstrategi, inom vars ram frågan om ställplatser för husbilar kan lyftas fram 
då behov och efterfrågan finns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
på att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för 
husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. I beredningen har även underhandskontakter hafts med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-09 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-04 
• Motion om ställplatser för husbilar 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 15, 2017-03-09 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 21, 2017-04-25 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 103 

Svar på motion om äldredag för politiker  (KS/2016:459)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att, 
i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, genomföra temadag med fokus på 
äldrefrågor i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde i september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det 
genomförs en utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens 
äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Av vård- och omsorgsnämndens yttrande framkommer att vård- och 
omsorgsförvaltningen kontinuerligt utbildar och informerar de egna 
nämndledamöterna i äldrefrågor. Nämnden säger att, om fullmäktige anser att det 
finns behov av information och utbildning kring äldrefrågor i form av en ”äldredag” 
enligt motionens intentioner, är man behjälplig i detta. Vård- och omsorgsnämndens 
uppfattning är att motionen bör bifallas. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-16 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-04 
• Motion: ”Vi behöver en äldredag för politiker” 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 40, 2017-04-28 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 104 

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut  
(KS/2017:170)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförandens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).  
 
Jäv 
Göran Dahlström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under ärendets 
överläggning. Ordförandeskapet överlämnas till kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande Lars Härnström (M). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttala sig i 
ärendet” 
 
Motionärerna framför följande motivering för deras yrkande:”  
”Det finns misstanke om att KSO Göran Dahlström (S) ej helt följer intentionen 
bakom delegationsordningen för kommunstyrelsen vid delegationsbeslut i samband 
med försäljning av kommunal mark och beviljande av bidrag till föreningar.” 
 
Kommunledningsförvaltning konstaterar att i kommentarerna till kommunallagen, 
under revisorernas ställning, anges att revisorerna har en självständig ställning 
avseende granskningar. Ber fullmäktige om granskning utanför revisionsplanen ska 
fullmäktige försäkra sig om att detta inte tränger undan annan granskning av 
resursskäl. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförandens yttrande 
Majoriteten har inte för avsikt att föreslå revisorerna att frångå revisionsplanen med 
hänvisning till revisorernas självständighet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens 1:e vice ordförandes beslut, 2017-05-22 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-21 
• Motion om granskning av delegationsbeslut, 2017-03-16 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Lars 
Härnström (M). 
 
Förslag och yrkande 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 
Lars Härnström (M) yrkar avslag på detta. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer 1:e vice ordföranden proposition på sitt eget 
förslag till beslut och Mica Vemics (SD) yttrande. Han finner att styrelsen biträder 1:e 
vice ordförandens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 105 

Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 
95 miljoner  (KS/2017:172)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) samt 
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunen tillställer 
Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av dröjsmålsränta enligt 
räntelagen +8%. 
 
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader kommunen har 
för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för 
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga 
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.  
 
Migrationsverket hanterar kommunens fordring som en ansökan om ersättning 
Myndigheten äger därmed rätt att bifalla eller avslå kommunens ansökan, utifrån det 
förvaltningsrättsliga området. Räntelagen är endast tillämplig på penningfordran inom 
den civilrättliga förmögenhetsrätten och kan inte tillämpas inom det 
förvaltningsrättsliga området. 
 
Kommunen ansöker kontinuerligt om ersättning från Migrationsverket. Större delen 
av ansökningarna beviljas. Vid avslag överklagas beslut till Förvaltningsrätten. 
 
Ärendets handlingar 

• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-19 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-18 
• Motion: fordran på Migrationsverket på över 95 miljoner 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 
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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 till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 106 

Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag  
(KS/2017:287)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att 

genomföra en översyn av hur införandet av en webbaserad anslagstavla kan göras 
i Katrineholms kommun, med målet att införandet ska ske under januari månad år 
2018 eller annat datum då lagen träder i kraft. En återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen i december månad 2017. Eventuella kostnader för införandet 
ska tas i beaktande i budgetprocessen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att benämningen på kommunens högst beslutande 
tjänsteman ska ändras från kommunchef till kommundirektör. Ändringen ska 
gälla från den 1 juni 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2015 fick Katrineholms kommun möjlighet av Finansdepartementet att 
yttra sig över utredningen En kommunallag för framtiden. Katrineholmskommun 
ställde sig bakom SKL:s yttrande i ärendet (Ksdel § 126, 2015-10-29). 
 
I februari 2017 överlämnade regeringen remissen om ny kommunallag till Lagrådet. 
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.  
 
Förändringarna i stora drag: 
• fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade 

möjligheter att styra organisationen 
• nämnderna får själva bestämma i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 

återrapporteras 
• det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och 

landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga 
• varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara 

underställd styrelsen 
• den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad 
• det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges 

presidium 
• de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks 
• kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan 

de fått laga kraft 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-16 
• Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-05-16 
• Förslag till ny kommunallag; 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-
kommunallag/ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 107 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga  (KS/2017:305)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar acceptera Piteå kommuns erbjudande om överlåtelse av 
anvisningar på ensamkommande barn och unga. Vidare, uppdra till kommunchefen 
att för kommunens räkning teckna avtal med Piteå kommun i enlighet med 
erbjudandet. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar 
sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP).  
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservationen redovisas som bilaga C. 
Inger Fredriksson (C) skriftliga reservationen redovisas som bilaga D. 
Ylva G Karlssons (MP) skriftliga reservationen redovisas som bilaga E. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn 
och unga, har Piteå kommun skickat ett erbjudande till landets kommuner där man 
erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner då Piteå har kapacitet att ta 
emot fler barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå kommun bedömer att man 
kan erbjuda ensamkommande barn och unga förutsättningar för fortsatt integration i 
form av bostad, utbildning och egen försörjning. 
 
Socialförvaltningen behandlade erbjudandet vid sitt sammanträde den 17 maj och 
beslutade föreslå kommunstyrelsen att acceptera erbjudandet från Piteå kommun och 
ingå avtal i enlighet med erbjudandet. Nämnden menar att, mot bakgrund av de 
utmaningar som Katrineholms kommun idag arbetar med, främst i fråga om bostäder, 
och ensamkommande barn och ungas behov av samt möjligheten att ge dem en god 
integration, bedöms erbjudandet från Piteå som relevant. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen och har inte 
funnit någon anledning att inta annan ståndpunkt i ärendet än den som socialnämnden 
redovisar i sitt beslut av den 17 maj. Förvaltningen anser därför att Katrineholms 
kommun bör acceptera erbjudandet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-23 
• Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2017-05-17, § 51 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11 
• Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn, Piteå 

kommun, 2017-04-18 
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 
Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Pat 
Werner (S) samt kommunchefen Sari Eriksson. 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Ylva G 
Karlsson (MP), avslag på kommunledningsförvaltningens förslag. 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Piteå kommun, Samhällsbyggnad 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 108 

Omfördelning av medel för tillbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal  (KS/2017:290)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom service- och tekniknämndens och 
bildningsnämndens förslag på omfördelning av investeringsmedel för utbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de för 2017 års budgeterade 
investeringsmedel på 2 500 000 kronor visat sig vara otillräckliga för tillbyggnad av 
matsalen på Sandbäcksskolan. Det saknas 4 500 000 kronor i förhållande till inlämnat 
anbud. Service- och tekniknämndens och bildningsnämndens föreslår omfördelning 
av investeringsmedel för att täcka detta. 
 
Nämnderna har föreslagit följande ombudgeteringar 
Objekt inom service- och tekniknämnden  Budget 
Investeringsmedel kvar från 2016 (Skogborg) 1 800 000 

Västra skolans matsal 2 000 000 

Objekt inom bildningsnämnden  

Beslut att inte genomföra ombyggnation i lokalen Pandan, 
Sandbäcksskolan 

  100 000 

Senareläggning av ombyggnation av entréer   600 000 

Summa: 4 500 000 

Befintlig budget för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal 2 500 000 

Summa: 7 000 000 

 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-18 
• Service- och tekniknämndens protokoll, 2017-05-18, § 30 (med service- och 

teknikförvaltningens tjänsteskrivelse) 
• Bildningsnämndens protokoll, 2017-05-09, § 20 (med bildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Bildningsnämnden 
Katrineholms Fastighets AB 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten  
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§ 109 

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018  
(KS/2017:238)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa lokal 

linjetrafik och stadstrafik enligt nuvarande omfattning. 
2. Kollektivtrafikmyndigheten uppdras att undersöka förutsättningarna med ett 

gemensamt regelverk kring serviceresor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 
6 april 2017 inför trafikbeställning 2018. Ambitionen från kommunen sida var att 
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av 
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den 
27 maj 2014.  
 
Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den 
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Trafikbeställningen innehåller även 
uppdraget till Kollektivtrafikmyndigheten att undersöka förutsättningarna med ett 
gemensamt regelverk kring serviceresor i Sörmland.  
 
Inom trafikbeställningens ram blir det också nödvändigt med en tät dialog för smärre 
justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår.  
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-18 
• Bilaga 1. Underlag rörande särskild kollektivtrafik 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Ylva G Karlsson (MP) samt projektchefen Lars Ramstedt. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 
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§ 110 

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av 
kommunen förvaltade stiftelser 2016  (KS/2017:270)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning 
för varje enskild stiftelse. För stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska 
Skolas Minnesfond ska godkännande även ske av auktoriserad revisor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser, för en av dessa har Lännstyrelsen under 
2016 beslutat om upplösning då det inte längre finns några tillgångar. Länsstyrelsen 
har också beslutat om upphörande av stiftelse enligt Kommunstyrelsens beslut 
KS/2015:297. Beslutet gäller 5 stiftelser som kommer att avvecklas under perioden 
2017-2020. 
 
Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen 
som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i 
kommunstyrelsen också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När 
kommunstyrelsen sammanträder omkring frågor som berör stiftelserna så är det 
styrelsen för varje enskild stiftelse som sammanträder. Vid behandling av ärenden 
ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska ansvaret för varje stiftelse. 
 
Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kr är skyldiga att upprätta 
separata årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun 
uppfyller detta krav. 
 
För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 111 

Upplösning av stiftelser  (KS/2017:292)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån nedanstående redovisning, i egenskap av 
respektive stiftelses styrelse att 
• Stiftelsen Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare minnesfond 

upplöses per den 30 juni 2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare 
praxis under perioden 2018-2022. 

• Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel upplöses per den 30 juni 2017 
och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2018. 

• Stiftelsen Sjukhjälpsfondens kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 
under 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun förvaltar för närvarande 24 stiftelser. Varje stiftelse är en egen 
juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande 
organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen också är styrelseledamot i 
varje enskild stiftelse. 
 
Många av de stiftelser som kommunen förvaltar är mycket gamla och har 
begränsande tillgångar. Detta gör att förvaltningskostnaderna i form av revision 
överstiger de ränteintäkter som den enskilda stiftelsen har. Eftersom det endast är det 
fria kapitalet som enligt lagen är utdelningsbart, innebär detta att många stiftelser 
riskerar att ”svälta ut”, dvs det egna kapitalet äts upp av de löpande kostnaderna 
under ett antal år.  
Stiftelselagen ger möjlighet att upplösa stiftelser som har mycket små tillgångar. 
 
Följande kriterier måste samtidigt vara uppfyllda:  
 
• Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan 
• Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 
• Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren 
• Stiftelsen saknar skulder 
 
Åtgärden kräver inte Kammarkollegiets tillstånd, dock en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Vid genomgång som ekonomi- och upphandlingsavdelningen har gjort, har det 
framkommit att kommunen har tre stiftelser som bedöms uppfylla de ovan nämnda 
kraven.  
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Ärendets handlingar 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 112 

Svar på IT-revisionens övergripande 
säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende 
behörigheter och dataintrång  (KS/2017:293)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I den rapport som PwC tagit fram på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Katrineholms kommun, finns ett antal förbättringsåtgärder presenterade. Det finns 
vissa brister i formell dokumentation men överlag finns det informella processer för 
att löpande identifiera och hantera hot kopplade till IT- och informationssäkerhete 
och det bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom området. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-23 
• Granskning av säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende 

behörigheter och dataintrång, Revisorerna, 2017-05-09 
• Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende 

behörigheter och dataintrång, PwC 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-05-31   35 
 
§ 113 

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under 
 sommaren 2017  (KS/2017:289)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under 
nedanstående tid under sommaren 2017 förordna följande personer att fullgöra 
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande: 
 
2017-06-26—2017-07-02 Anneli Hedberg (S) 
2017-07-03—2017-07-16 Lars Härnström (M) 
2017-07-17—2017-07-23 Johan Söderberg (S) 
2017-07-24—2017-08-06 Ulrica Truedsson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att 
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under dennes ledighet från 
och med den 26 juni 2017 till och med den 6 augusti 2017. Behovet av förordnande 
avser frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält 
att han finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle 
behövas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-16 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Anneli Hedberg  
Lars Härnström  
Johan Söderberg 
Ulrica Truedsson 
Akten 
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§ 114 

Anmälan om delegationsbeslut  
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegationsordning på kommunstyrelsens 
vägnar beslutat att avskriva följande fodringar 
Avgift   Summa Beslutsdatum och paragraf 
Barnomsorgsavgift    9 827:- 30 april 2017, § 46 
Omsorg och service  52 137:- 30 april 2017, § 46 
Ej återlämnat material till biblioteket   9 900:- 30 april 2017, § 46 
Skrotning av bil    8 250:- 30 april 2017, § 46 
Dnr KS/2017:2-020 
 
Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 115 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS del § 49.) 
Dnr KS/2017:4-049 
 
Gemensam överenskommelse om förlikning: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår förlikning/gemensam överenskommelse om skadestånd 
på 20 000 kr. (KS del § 48.) 
Dnr KS/2017:284-021 
 
Tillägg till huvudavtal Time Care AB: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun gör ett tillägg i avtalet mellan Time Care AB och 
Katrineholms kommun gällande applikationerna Time Care Scheduler. (KS del § 50.) 
Dnr KS/2017:280-055 
 
Förmånsdatorer: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 26 st 
förmånsdatorer samt tillbehör. (KS del § 51.) 
Dnr KS/2017:294-028 
 
Nyteckning av LOU försäkring: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknar att 
Katrineholms kommun nytecknar LOU försäkring. (KS del § 53.) 
Dnr KS/2017:295-050 
 
Förmånscyklar samt tillbehör: 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 49 st 
förmånscyklar samt tillbehör. (KS del § 52.) 
Dnr KS/2017:296-028 
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Förlustgaranti till teaterföreställningar i Godsmagasinet sommaren 2017: 
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

en förlustgaranti på 40 000 kronor för en eventuell förlust i samband med 
arrangemang av teaterföreställningar under Katrineholmsveckan 2017 till ABF 
Sörmland.  

2. Medlet ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Vid ett eventuellt uttagande av bidrag ska en ekonomisk redovisning av 

arrangemanget göras. (KS del § 43.) 
Dnr KS/2017:232-045 
 
Bidrag till Katrineholmsklassikern 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 16 250 kronor till Katrineholmsklassikern 2017 till Katrineholms AIK.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 44.) 
Dnr KS/2017:233-045 
 
Biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bekosta 50 
stycken biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2017 på totalt 35 378 kronor. 
Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 45.) 
Dnr KS/2017:261-045 
 
Röstombud vid KFV marknadsföring AB:s årsstämma: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att utse Lars 
Härnström (M) att representera Katrineholms kommun som röstombud vid KFV 
Marknadsföring AB:s årsstämma den 11 maj 2017. (KS del § 47.) 
Dnr KS/2017:262-005 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 115 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:9  Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet vid 
omorganisation 
 
17:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 
 
17:15 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor 

till AB 
 
17:16 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 

– HÖK 16 – Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetarförbundet 
 
17:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 

– HÖK 17 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
 
17:18 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020 
 
17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 

och anhörigvårdare – PAN 16 –prolongerad – med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 

 
17:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017 
 
17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 7 angående uppsägning i strid med 

föräldraledighetslagens missgynnandeförbud 
 
17:22 Sotningsindex 2017 
 
17:23 Feriejobb/sommarjobb 2017 
 
17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018 
 
17:25 Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i 

Sverige 
 
17:26 Överenskommelser om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare 
i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och 
Bestämmelser för traineejobb T 

 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 116 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-24, KF§ 34 – Överenskommelse om samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning. 
Dnr KS/2017:31-104 
 
Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från årsstämma 2017-04-25. 
Handl nr 2017:1107 
 
Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från årsstämma 2017-04-25. 
Handl nr 2017:1108 
 
Vårdförbundet Sörmland har översänt protokoll från Samrådsmöte med 
Ägarföreträdare i medlemskommunerna 2017-04-28. 
Handl nr 2017:1233 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med Gemensam patientnämnd 2017-04-19, § 4/17 
Verksamhetsberättelse 2016 
Handl nr 2017:1244 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Gemensam 
patientnämnd 2017-04-19 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2017-04-07. 
 
 
Övrigt 
Samråd: förslag till översiktsplan för Flens kommun: 
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
översiktsplan för Flens kommun under samrådsperioden från den 27 mars till den 2 
juni 2017. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och en föredragning har 
gjorts för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun har inga synpunkter 
att lämna på förslaget till översiktsplan. 
Dnr KS/2017:195-212 
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Remiss: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9): 
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
departementspromemoria. Promemorian har granskats av personalavdelningen och 
föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att 
yttra sig. 
Dnr KS/2017:178-029 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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