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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-15.00 
 

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

 

Beslutande 
ersättare Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP) 

 

Ersättare  Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunnar Ljungqvist (S), 
Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD), Camilla 
Hermansson (SD) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, 

förvaltningschef Stefan Jansson, affärsansvarig Michael Fransson Hofacker, ekonomi- och 
personalchef Susanne Sandlund, förvaltningschef Ola Nordqvist , säkerhetschef Peter 
Henriksson, Dennis Ejdvinsson (Polismyndigheten), förvaltningschef Helene Björkqvist, tf 
förvaltningschef Susanna Kullman, förvaltningschef Magnus Gustafsson, förvaltningschef 
Anna-Lena Ramstedt, controller Anders Jansson, Per-Åke Perman (ekonomichef 
Katrineholm Fastighet AB), Stefan Carpman (administrativchef Sörmland Vatten och 
Avfall AB) 

 

Utses att justera Tony Rosendahl (V) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-04-03 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §36 - §53 
Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… 
 Göran Dahlström  
Justerande ………………………………… 

Tony Rosendahl  
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen  Paragrafer §36 - §53 
 

Sammanträdes  
datum 2018-03-28 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-04 04-03 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-04-27 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Kommundirektören Sari Eriksson lämnar följande information 
• Susanna Kullman är tillförordnad förvaltningschef för vård- och 

omsorgsförvaltningen fram till årsskiftet 2018/2019. 
• Hyran för restaurangbyggnaden i stadsparken är omsättningsbaserad. 
• Rekryteringar pågår av näringslivschef, kommunjurist, beredskapssamordnare, 

personalspecialister samt kommunstrateger. 
• Arbete med uppdraget om samordning av räddningstjänsten (Katrineholm, 

Vingåker och Flen) pågår. Till hösten kommer en redovisning att överlämnas till 
respektive kommunstyrelse. 

• En översyn pågår av reglemente, överenskommelse och avtal för 
viadidaktnämnden. 

 
Förvaltningschefen, för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson lämnar 
följande information 
• Rekrytering pågår av en infrastukturchef. 
• En kort redogörelse lämnas gällande förutsättningar för digitalisering inom 

förvaltningens verksamhetsområde. Bland annat pågår en kartläggning av 
befintliga system. 

• Under perioden januari – februari 2018 har 30 nya företag startats. Det är en 
ökning med 7,1 procent jämfört med motsvarande period 2017. 

 
Affärsansvarige Michael Fransson Hofacker informerar om utbyggnaden av bredband 
på landsbygden. En upphandling pågår av den återstående delen av utbyggnaden. 
Kontakt om bredband har tagits med samtliga berörda på landsbygden. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha 
Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S), 
Nicklas Adamsson (MP), Sten Holmgren (C) samt kommundirektören Sari Eriksson, 
förvaltningschefen Stefan Jansson och affärsansvarige Michael Fransson Hofacker. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 37 

Ekonomisk utfallsprognos och 
 personalredovisning för Katrineholms 
 kommun  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2018 baserad på februaris månads utfall. 
 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 4,3 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -15,4 mkr 
Summa nämnderna -11,1 mkr 
 
Skatteprognos -5,2 mkr 
Finansiering, utdelning m.m 6,0 mkr 
Summa finansen 0,8 mkr 
 
Budgeterat resultat 21,5 mkr 
Prognostiserat resultat 10,9 mkr 
 
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för februari 2018. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 261 personer (2 576 
kvinnor och 685 män), vilket är något fler jämfört med januari månad. 
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i februari 2018 till 
10,4 procent och motsvarande siffra för januari var 8,7 procent. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen 
Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38 

Försörjningsstöd och externa placeringar  
Förvaltningschefen Ola Nordqvist redovisar en lägesbeskrivning för 
försörjningsstödet och externa placeringar. Bland annat konstateras att Katrineholms 
kommun ligger relativt högt avseende försörjningsstödet. Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med förbättringsåtgärder inom verksamheten. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Pat Werner 
(S), Lars Härnström (M), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) samt 
förvaltningschefen Ola Nordqvist  
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 39 

Personalutskottet  
Ordföranden i personalutskottet (PU), Johan Söderberg, informerar om de ärende- 
och informationspunkter som personalutskottet har hanterat. Bland annat omnämns  
• Heltid som norm – har varit en stående punkt på PU:s möten eftersom utskottet är 

politisk styrgrupp 
• Processen för arbetsvärdering med lönekartläggning 
• Rapportering om lönerörelsen  
• Löneförhandlingar 
• Återkommande rehabiliteringsrapporter samt uppföljning av sjukfrånvaron 
• Övergripande plan för kompetensförsörjning 
• Kommungemensam kompetensutveckling, en miljon kronor avsätts årligen och 

PU beslutar hur medlen sak fördelas 
• Friskvård i Katrineholms Kommun  
• Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 40 

Aktuell brottsstatistik för Katrineholms kommun  
Dennis Ejdvinsson (Polismyndigheten) informerar om aktuell brottstatistik i 
Katrineholms kommun. Informationen innehåller också en analys av statistiken.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars 
Härnström (M), Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), 
Fredrik Ahlman (M), Gunnar Ljungqvist (S), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) 
samt Dennis Ejdvinsson (Polismyndigheten), säkerhetschefen Peter Henriksson och 
förvaltningschef Ola Nordqvist. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 41 

Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms 
kommun  (KS/2018:88)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017 som även 

innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.  
2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 32,8 mnkr samt godkänna 

balanskravsresultatet på 55,9 mnkr. 
3. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av pågående investeringar och 

exploateringar samt ej påbörjade investeringar från 2017 till 2018 med 5 915 tkr 
och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2017 till 2018 med 
17 569 tkr enligt separat förteckning samt att lägga information om påbörjade 
investeringar och exploateringar till handlingarna.  

4. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har 
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med 
delårsrapport 2018. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Reservera medel från tidigare års öronmärkta medel för tillväxtfrämjande åtgärder 
enligt följande: 

Trygghetsåtgärder, exempelvis övervaktningskameror, 2 mnkr 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2017 för 
Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21 
• Årsredovisning 2017 
• Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), 
Cecilia Björk (S), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), 
Christer Sundqvist (M) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund, 
kommundirektören Sari Eriksson, förvaltningschef Ola Nordqvist, tf 
förvaltningschefen Susanna Kullman, förvaltningschefen Helene Björkqvist, 
förvaltningschefen Magnus Gustafsson, förvaltningschefen Stefan Jansson, 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt, controllern Anders Jansson, Per-Åke 
Perman (ekonomichef Katrineholms Fastighets AB) och Stefan Carpman (Sörmland 
Vatten och Avfall AB) 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag på tredje beslutspunkten angående ombudgetering 
till förmån för de investeringar och exploateringar som föreslagits i Centerpartiet 
budget för 2017. 
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för 
vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag till propositionsordning. 
Ordförande ställer därefter proposition på kommunledningsförvaltningens förslag på 
beslutspunkterna 1, 2 och 4 till fullmäktige och beslutet till kommunstyrelsen, han 
finner att kommunstyrelsen biträder dessa. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslutspunkten 3 och vart och ett av de framförda avslagsyrkandena. Han finner 
att kommunstyrelsen biträder kommunledningsförvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 42 

Svar på remiss gällande regionbildning  (KS/2018:44)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige meddelar Landstinget Sörmland att Katrineholms kommun inte 
har några synpunkter att framföra gällande remissen om regionbildning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland har översänt remiss om regionbildning till länets kommuner. 
Landstinget, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i 
samråd med företrädare för länets kommuner och den politiska styrgruppen tagit fram 
ett förslag till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. 
Detta har samlats i dokumentet Region Sörmland – Uppdrag och samverkan. 
 
Förvaltningen konstaterar att under ärendets beredning har det inte framkommit några 
synpunkter på remissen om regionbildningen att framföra i kommunens remissvar. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-21 
• Skrivelse från Landstinget Sörmland, 2018-01-22 
• Region Sörmland, uppdrag och samverkan, 2018-01-05 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 43 

Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun  
(KS/2018:148)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms 
kommun förnyas med giltighet till den 31 december 2019 (i enlighet med vad 
styrsystemet i Katrineholms kommun anger).  
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har konstaterat att bostadsförsörjningsprogrammet 
har gått ut. Arbetet med översyn av bostadsförsörjningsprogram har nu påbörjats.  
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande bostadsförsörjningsprogram kan 
förnyas utan revidering under tiden då arbetet med översynen pågår. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-20 
• Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun (tillgänglig i diariet och 

publicerat på kommunens webbsida) 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar följande: 
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras en gång varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige.  
Följande tillägg ska göras under rubriken Strategier för att nå målen 
• Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom 

att garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk 
hållbar utveckling. 

• Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att 
värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler 
hyresrätter. 

• Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa 
en hållbar stad. 

• Planering av bostäder på landsbygden ska huvudsakligen inriktas mot tätorter 
och stråk som trafikeras av kollektivtrafik. 

Följande punkter under strategier för att nå målen stryks eller ändras 
• Punkt 4 om tomter för villor stryks då det redan omfattas av punkt 1. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Punkt 7 om det kommunala fastighetsbolagets roll stryks då en alternativ 
skrivning redovisats enligt ovan. 

• Punkt 5 och 6 förs samman till en punkt. 
Under avsnittet Personer med funktionsnedsättning ska meningen Bedömningen på 
längre sikt är att det kommer att behövas ett par nya gruppbostäder ändras till 
Bedömningen är att det behövs ett par nya gruppbostäder. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. 
Han finner att styrelsen biträder samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 44 

Schablonfördelningar ensamkommande  (KS/2018:69)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Migrationsverkets ersättningar avseende 
ensamkommande asylsökande barn fördelas enligt följande: 
 
Schablonersättning (52 000 kronor för 2018) 
Socialnämnden    60 %  
Överförmyndaren    40 %   
Rörlig ersättning (9 450 kronor för 2018) 
Socialnämnden    100 %  
Dygnsschablon (1 350 kronor för 2018)   
Socialnämnden    100 %  
Årlig fast ersättning (500 000 kronor för 2018)  
Kommunstyrelsen  100 %  
 
Mica Vemic (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till hur Migrationsverkets 
ersättningar avseende ensamkommande barn ska fördelas mellan nämnderna. 
 
Sedan den nya ersättningen avseende ensamkommande barn trädde i kraft (2017-07-
01), får kommunen ersättning med ett av Migrationsverket årligen fastställt 
schablonbelopp (52 000 kronor för 2018) för varje asylsökande ensamkommande 
barn som anvisats till kommunen, schablonbeloppet avser kostnader för utredning 
enligt socialtjänstlagen, God man, resor, tolk samt andra relaterade kostnader för 
mottagande av anvisade ensamkommande barn. 
 
Utöver schablonersättningen betalas en av Migrationsverket årlig fastställd rörlig 
ersättning (9 450 kronor för 2018) för mottagande av ensamkommande asylsökande 
barn som kommunen beräknas ta emot under kalenderåret. 
 
Vidare utbetalas en dygnsschablon (som fastställs årligen av Migrationsverket) per 
barn och dygn till anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret 
för det ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen.  
 
Utöver schablonersättningen utbetalas en av Migrationsverket årlig fastställd fast 
ersättningen (500 000 kronor för 2018) ut till alla kommuner varje år, för beredskap 
och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. 
 
Migrationsverkets planeringsantagande för antalet ensamkommande år 2018 är 1500 
personer. Med den fördelningsmodell som används för närvarande skulle det innebära 
att 3-5 ensamkommande barn anvisas till Katrineholms kommun. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunledningsförvaltningen har den 2018-02-14 skickat ut en remiss gällande 
förslag till fördelning av schablonersättning för ensamkommande barn för 2018 till 
socialnämnden och överförmyndaren.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-22 
• Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2018-03-21, § 49 
• Remissvar Överförmyndaren, 2018-03-21 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 45 

Redovisning av obesvarade motioner  (KS/2018:131)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 mars 
2018 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner. 
 
Den äldsta motionen, ”Motion om Kafé Fullmäktige i Katrineholm”, väcktes i 
kommunfullmäktige i oktober 2017.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-20 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2018-03-20 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 46 

Svar på motion om att företagen ska synas  (KS/2017:577)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det praktiska verkställandet 
av densamma framstår som otydligt, och riskerar att inte rymmas inom den 
kommunala kompetensen. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Jesper 
Ek (L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunen skapar en digital exponering 
av kommunens företagare på kommunens hemsida och i vår turistbyrå. 
 
Kommunledningsforvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttranden inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen och IT- och 
kommunikationsavdelningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande innehåller bland annat en sammanställning 
över de kanaler på kommunens hemsida, som kommunens företagare kan använda sig 
av, både för att göra sig mer synliga, men också få hjälp i kontakten med kommunen. 
Yttrandet innehåller även en del frågeställningar utifrån motionens innehåll. Bland 
annat ställer de sig frågande till vad som menas med begreppet exponering samt hur 
det skulle tänkas vara utformat. 
 
It- och kommunikationsavdelningen skriver i sitt yttrande att i och med Katrineholms 
kommuns nya webbplats skapas nya digitala möjligheter.  
 
Beroende på vad en ”exponering” skulle innebära aktualiseras ett antal juridiska 
frågetecken. Det är tillåtet för en kommun att genomföra åtgärder som allmänt 
främjar näringslivet i kommunen. Däremot är det inte en kommunal angelägenhet att 
syssla med marknadsföring av enskilda företag eller grupper av företag. 
Gränsdragningen däremellan är inte absolut, och aktiviteter för att allmänt 
uppmärksamma det lokala näringslivet är vanligt förekommande i de flesta 
kommuner. Den typen av allmänna åtgärder genomförs även i Katrineholm och 
beskrivs i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Ska mer specifika åtgärder genomföras uppstår frågan vad som menas med 
”exponering”, och det blir en viktig fråga i gränsdragningen mellan marknadsföring 
och allmänt främjande åtgärder. Ju mer specifika åtgärder som avses behöver också 
förutsättningarna vara tydligare än vad som beskrivs i motionen. Exempelvis 
aktualiseras frågan om vilka ”kommunens företagare” är. Avses exempelvis de 
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företag som har sitt säte i kommunen, eller de som bedriver verksamhet i 
Katrineholm? 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21 
• Ordförandens förslag till beslut 
• Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-14 
• Motion om att företagen ska synas, daterad 2017-12-12 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Jesper Ek (L)  
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Nicklas 
Adamsson (MP) och Jesper Ek (L) på att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Inger 
Fredrikssons (C) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras 
idag. 
Sedan ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 47 

Yttrande över remissen gällande Sörmlandsstrategin  
(KS/2018:45)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det redovisade förslaget till yttrande och 
överlämnar det till Sörmlands regionförbundet som kommunens yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionförbundet Sörmland har remitterat ett reviderat förslag till Sörmlandsstrategin 
till länets kommuner med flera. Strategin är i digital form och har inget målår. 
 
Sörmlandsstrategin har två övergripande inriktningar.  
• En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft 

med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. 
• En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder 

möter efterfrågan. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-14 
• Skrivelse från Regionförbundet Sörmland, 2018-01-22 
• Förslag reviderad till Sörmlandsstrategin, 

https://rfs.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d8638f6201ad43e
68983549ee24daab1 

_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Regionförbundet Sörmland 
Akten 
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§ 48 

Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018  
(KS/2018:126)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Föreningen Katrineholm Pride ett bidrag på 
100 000 kronor för genomförande av Katrineholm Pride den 5 maj 2018. Bidraget 
täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Katrineholm Pride har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan 
om bidrag för att finansiera Katrineholm pride 2018 som äger rum den 5 maj. 
Arrangemanget inleds med en parad och fortsätter med olika aktiviteter på Perrongen. 
Tanken är att arrangemanget ska vara en familjefest med målet att sprida kunskap, 
skapa gemenskap och kämpa för HBTQ-rättigheter. Ansökt belopp är 100 000 
kronor. 
 
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra 
personer med queera uttryck och identiteter.   
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 201 
• Ansökan från Föreningen Katrineholm Pride, inkommen 2018-03-06 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) 
 
Förslag och yrkande 
Mica Vemic (SD) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Mica Vemic (SD) 
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Föreningen Katrineholm Pride 
Ekonomiavdelningen  
Akten 
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§ 49 

Intern kontroll 2017  (KS/2018:89)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna 
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att 
varje nämnd svarar för sin interna kontroll och årligen ska en kartläggning göras av 
rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen 
syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i 
verksamheten.  
 
Utveckling av den interna kontrollen är ett område som ständigt måste utvecklas i takt 
med att verksamheterna och förutsättningarna ändras.   
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-20 
• Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, 2018-02-27, § 3  
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2018-02-07, § 31, samt 

2017-11-01, § 127 
• Sammanträdesprotokoll från kulturnämnden, 2018-02-20, § 4 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2018-02-15, § 6 
• Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2018-03-21, § 48 
• Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, 2018-02-20, § 5 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2018-03-01, § 24  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kulturnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Viadidaktnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 50 

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2018-03-16  (KS/2018:141)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2018 till 6 000 000 kr. 
 
Ackumulerat till och med den 19 mars 2018 har det beslutats om 579 800 kr. Kvar att 
besluta om finns 5 420 200 kr.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-19 
• Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 51 

Anmälan av delegationsbeslut  
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som kommundirektör den 4-8 april 2018. 
Säkerhetschef Peter Henriksson förordnas att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som krisledningschef den 4-8 april 2018. 
Dnr KS/2018:5-029 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Extra bidrag till Spökbackens Alpina SK: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ersätta 
service- och tekniknämnden med 15 000 kronor för mellanskillnaden mellan 
Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 12.) 
Dnr KS/2018:87-045 
 
Bidrag till Katrineholm Fotboll och Kompisförening: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 5 250 kronor till Katrineholm Fotboll och Kompisförening.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 11.) 
Dnr KS/2018:95-045 
 
Bidrag till kval till Allsvenskan - KVBS: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till kval till Allsvenskan till KVBS.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 13.) 
Dnr KS/2018:100-045 
 
Bidrag till Junior SM samt Sverige Cup i motocross - Katrineholms MCC: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 30 000 kronor för anordnande av deltävling 1 i Junior SM samt Sverige 
Cup i motocross till Katrineholms MCC.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 14.) 
Dnr KS/2018:106-045 
 
Bidrag till SHCF:s kongress och Årets hundgala 2018: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 7 000 kronor till Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund 
(SHCF) till Årets Hundgala 2018 samt kongress.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 15.) 
Dnr KS/2018:109-045 
 
Bidrag till Challenge Tour- tävling 2018 - Katrineholms Golfklubb: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Challenge Tour-tävling till Katrineholms Golfklubb.  
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Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 16.) 
Dnr KS/2018:112-045 
 
Bidrag till Katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbetet för integration och 
en fritid i idrottsrörelsen: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till ungdomsstipendier till Katrineholms Rotaryklubb.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 17.) 
Dnr KS/2018:114-045 
 
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2018: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till stipendier till KFV Marknadsföring i samband med 
Katrineholmsgalan 2018.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 18.) 
Dnr KS /2018:117-045 
 
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2018 - Värmbols FC: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 22 000 kronor till Katrineholms Konstgräscup 2018 till Värmbols FC.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 19.) 
Dnr KS/2018:118-045 
 
Bidrag till inventarie - Värmbols FC:  
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 21 000 kronor till industritorktumlare till Värmbols FC.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 20.) 
Dnr KS/2018:119-045 
 
Fullmakt som ombud vid bolagsstämma i Sörmlands turismutveckling AB 2018: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bemyndiga 
Stefan Jansson att företräda Katrineholms kommun som ombud vid ordinarie 
bolagsstämma med Sörmlands turismutveckling AB den 15 mars 2018. (KS del § 24.) 
Dnr KS/2018:121-800 
 
Bidrag till Hittaut 2018 - Katrineholms Orienteringsklubb: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Hittaut 2018 till Katrineholms orienteringsklubb.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 21.) 
Dnr KS/2018:122-045 
 
Bidrag till Pirteäts jubileumsbankett: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 20 000 kronor till jubileumsbankett till Katrineholms finska 
pensionärsförening Pirteät.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 22.) 
Dnr KS 2018:123-045 
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Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2018: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 35 000 kronor till Seniorgalan i Katrineholm 2018.   
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 23.) 
Dnr KS/2018:125-045 
 
Bidrag till kulturfestivalen - Revolt vid Perrongen: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 30 000 kronor till kulturfestivalen Revolt till Studiefrämjandet Sörmland.   
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del§ 37.) 
Dnr KS/2018:144-045 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 52 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
18:6  Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID 
 
18:7  Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare 
 
18:8  Fullmäktiges val av revisorer 
 
18:11 Sotningsindex 2018 
 
18:12 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018 

 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 53 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med 
regionstyrelsen 2018-02-08. 
Handl nr 2018:533 
 
Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-12-01. 
Handl nr 2018:682 
 
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam 
patientnämnd 2018-02-15. 
Handl nr 2018:728 
 
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag samt beslutsunderlag från 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-12, § 6 – Översyn/utvärdering av 
samverkan i gemensam nämnd med Katrineholm. 
Handl nr 2018:730, 2018:731, 2018:732 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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Reservation. Bostadsförsörjningsprogram KS/2018:148

Jag yrkad att:

Bostadsförsörjningsprogrammet revideras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige

Följande punkter under rubriken strategier för att nå målen läggs till.

o Kommunens bostadsplanering ska motverka utanforskap och segregation genom att
garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna
rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar
stad.

r Planering av bostäder på landsbygden ska huvudsakligen inriktas mot tätorter och stråk som
trafikeras av kollektivtrafik.

Följande punkter under strategier för att nå målen stryks eller ändras.

Punkt 4 om tomter för villor stryks då det redan omfattas av punkt 1.

Punkt 7 om det kommunala fastighetsbolagets roll stryks där vi har en alternativ skrivning redovisat
enligt ovan.

Punkt 5 och 6 slås ihop till en punkt.

Att under avsnittet personer med funktionsnedsättning följande mening införs.
Bedömningen på löngre sikt ör att det kommer att behövas ett par nya gruppbostcider ändras till:
Bedömningen är att det behövs ett par nya gruppbostäder.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 2813 -20tg

a

a
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DNR KS/2017:577-L49

Reseruation angående återremiss av svar på motion om att företagen ska synas

Enligt kommunallagen kan en ledamot väcka förslag genom att lämna in motioner till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar nästan alltid att motionen får framställas och

överlämnar den sedan till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen bedöms motionens
innehåll och ett yttrande skrivs över det förslag motionären lägger fram i att-satsen.

Motionen om att företagen ska synas har som att-sats "att kommunen skapar en digital exponering

av kommunens företagare på kommunens hemsida och ivår turistbyrå".

Att-satsen och motionen berör alltså såväl kommunens kontakt med företagen som kommunens

informationskanaler (hemsida). Det torde därför vara naturligt att motionen även bereds av lT och

kom m unikationsavdel n i nge n genom ett yttra nde.

I det yttrande som bifogas ärendet, och som vi mer läser som ett e-postmeddelande, ifrågasätts om

en exponering på hemsidan skulle vara förenlig med kommunallagen. Denna bedömning borde vara

belagd av kommunjuristen.

Det finns alltså flera skäl till varför vi anser att motionen inte har fått en tillräcklig beredning.

Mot bakgrund av detta yrkade vi återremiss på motionen för vidare beredning.

Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 28 mars 2018

lnger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek, Liberalerna

Tony Rosendahl, VänsterpartietNicklas Adamsson, M iljöpartiet
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