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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-11.15 
 

Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa 
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat 
Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Mica Vemic (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Tony Karlsson (S), Jesper Ek (L), Sten Holmgren (C), Nicklas Adamsson (MP) 

 

Ersättare  Cecilia Björk (S), Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist 
(S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Bo Sivars (M), Joha Frondelius (KD) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, 

förvaltningschef Stefan Jansson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund, 
förvaltningschef Helene Björkqvist, förvaltningschef Ola Nordqvist, förvaltningschef Per-
Olof Millberg, förvaltningschef Magnus Gustafsson 

 

Utses att justera Mica Vemic (SD) 
 

Justeringens  
plats och tid 2017-12-15 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §242 - §259 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunstyrelsen  Paragrafer §242 - §259 
 

Sammanträdes  
datum 2017-12-13 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-12-18 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-01-11 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 242 

Fastställande av dagordning  
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med det tillkomna ärendet Detaljplan för 
Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 243 

Kommunstyrelsens ansvarsområde  
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om Strålsäkerhetsmyndighetens flytt till 
Katrineholm. För närvarande pågår diskussioner om lämpliga lokaler. 
 
Kommundirektören informerar om att befolkningssiffran den 1 november 2017 
uppgick till 34 073 personer. 
 
Kommundirektören informerar om att antalet anvisade nyanlända till Katrineholm för 
2018 är 13 personer. 
 
Kommundirektören informerar om de uppdrag som kommunstyrelsen tidigare givit 
till kommunledningsförvaltningen med anledning av ändringarna i kommunallagen. 
Av informationen framgår att uppdraget om styrelsens instruktion till 
kommundirektören är under framtagande men kommer att redovisas något senare än 
vad som angivits när uppdraget gavs till förvaltningen. Uppdraget om digital 
anslagstavla kommer att återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 
2018. 
 
Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällsbyggnadsförvaltningen) informerar om 
de organisationsförändringar som kommer att genomföras på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om den senaste tidens näringslivs-
händelser. 
 
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om att under perioden januari – 
november 2017 har 144 företag startats i Katrineholm. 
En ökning mot föregående år samma period med 5,1 procent. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Ewa Callhammar (L) samt kommundirektören Sari Eriksson och 
förvaltningschefen Stefan Jansson. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 244 

Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för 
Katrineholms kommun  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2017 baserad på november månads utfall. 
Följande nämnder redovisar en avvikelse 
Kommunstyrelsen 10,3 mkr 
Bildningsnämnden 3,6 mkr 
Viadiaktnämnden 1,8 mkr 
Vård- och omsorgsnämnden -30,0 mkr 
Summa nämnderna -14,3 mkr 
 
Pensioner -1,1 mkr 
Skatteprognos 2,6 mkr 
Finansiering, utdelningen 12,0 mkr 
Summa finansen13,5 mkr 
 
Budgeterat resultat 30,2 mkr 
Prognostiserat resultat 29,4 mkr 
 
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för november 2017. Bland 
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till personer 3 230 (2 564 
kvinnor och 666 män), vilket är något fler än jämfört med oktober månad. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomi- och personalchefen 
Susanne Sandlund. 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 245 

Ungdomsverksamhet i Katrineholm  
Förvaltningscheferna Helene Björkqvist (bildningsförvaltningen), Ola Nordqvist 
(socialförvaltningen), Per-Olof Millberg (kulturförvaltningen) och Magnus 
Gustafsson (service- och teknikförvaltningen) informerar om kommunens 
ungdomsverksamhet. Under informationen redovisas ett stor antal av de projekt och 
insatser som pågår för att stötta ungdomar och barn i kommunen. Målet är att 
ungdomarna ska ta gymnasieexamen. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Fredrik 
Ahlman (M), Sten Holmgren (C) samt förvaltningschefen Helene Björkqvist, 
förvaltningschefen Ola Nordqvist, förvaltningschefen Per-Olof Millberg och 
förvaltningschefen Magnus Gustafsson. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 246 

Sammanställning mark och exploateringar under 2017  
Mark- och exploateringschefen Mats Lundevaller informerar om genomförda 
markaffärer från 1 januari 2017 till 1 december 2017. Totalt under perioden har 31 
affärer genomförts, fördelade på 29 försäljningar och 2 tillköp av mark.  
 
Den mark som har sålts under perioden kan delas upp i följande kategorier: 
Bostadsändamål, 8 försäljningar, 21 tomter, varav på 6 tomter för flerbostadshus. 
Antalet kommande lägenheter på de 6 tomter uppgår till ca 100 st. 
Industriändamål, 5 tomter. 
Handelsändamål, 4 tomter, huvudsakligen i Lövåsenområdet. 
Samhällsnytta, 5 tomter bl.a. ”Nya Brandsation”, Skogsborgsskolan och 
Forssjösporthall. 
Övriga försäljningar, 2 markområden. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Ewa Callhammar (L) samt mark- och exploateringschefen Mats 
Lundevaller, ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund och kommundirektören 
Sari Eriksson. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 247 

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen  (KS/2017:319)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att motionen bifalles ger kommunstyrelsen 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för utdrag 
ur belastningsregistret, både i samband med anställning samt under innevarande 
anställning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun stärker skyddet 
för medborgarna genom att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
äldreomsorgen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Kompletterande 
uppgifter har inhämtats från kommunens personalavdelning.  
 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionärernas yrkande. Nämndens 
bedömning är att ett sådant krav ska omfatta samtlig personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Vidare, menar nämnden att det finns ett behov av att vilken 
typ av brott som man ska ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet vid anställning.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-11-03 
• Ordförandens förslag till beslut 
• Motion: begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 101, 2017-10-26 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 248 

Svar på motion om hälsovård på arbetstid  (KS/2017:420)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, dock med tillägget att 
arbetstagare ska ha rätt att gå på Landstingets fria hälsokontroller, vid 40, 50 och 60 
år, på arbetstid med bibehållen lön. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgrens (C) eget yrkande reserverar sig Sten 
Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar 
rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 
cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 
kommun. 
 
Personalavdelningen har berett ärendet och konstaterat att inom Katrineholms 
kommun har arbetstagare även rätt till följande besök inom hälso- och sjukvården, 
med bibehållen lön blodgivning, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, PSA-
provtagning, företagshälsovård och mödravårdscentral under vissa förutsättningar. 
Arbetstagaren har endast rätt att utnyttja förmånen om bibehållen lön på arbetstid, om 
det inte är möjligt att genomföra besöket under annan tid. 
 
Vi sitt sammanträde lämnade personalutskottet följande förslag: 
Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 
Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad. 
 
Ärendets handlingar 

• qlOrdförandens förslag till beslut 
• Protokollsutdrag från personalutskottet § 55, 2017-11-22 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-07 
• Motion: hälsovård på arbetstid  
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Göran Dahlström (S) och Johan Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkande 
Sten Holmgren (C) 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 Sten Holmgrens (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 249 

Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam 
nämnd med förslag till organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter  (KS/2017:419)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam 

nämnd tillsammans med Vingåkers kommun, under förutsättning att Vingåkers 
kommun fattar ett motsvarande beslut. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med 
Viadidaktnämnden initiera kontakter med Vingåkers kommun för att gemensamt 
genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet om 
samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument ska 
återrapporteras oktober 2018.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens återrapportering av 

uppdraget att ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter efter 2018 och lägger den till handlingarna.  

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i början av år 
2019 anordna en utbildning för berörda politiker och tjänstemän kring samverkan 
i gemensam nämnd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i 
samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun.  
 
En översyn har genomförts, i vilken olika förslag på organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter efter år 2018 presenteras. Översynen visar att en 
samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara 
positivt.  
 
Under hösten 2017 har Vingåkers kommun anlitat konsulter för genomförandet av en 
översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i ett 
konstaterande att en samverkan är positiv. 
 
En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan. 
 
Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun bör fortsätta. En 
utbildningsinsats för berörda politiker och tjänstemän i såväl Katrineholms- som 
Vingåkers kommun bör anordnas, där ett förtydligande görs vad samverkan i 
gemensam nämnd innebär. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14 
• Framtida organisation för Viadidaktnämndens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 
Magnusson (S), Lars Härnström (M) samt kommundirektören Sari Eriksson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-12-13   12 
 
§ 250 

Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut om justering av priser för Movingo  (KS/2017:571)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att 
justera priserna i Movingo. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats 
den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare 
tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall 
lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens 
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala 
län där en Movingo Märsta –Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas 
eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som 
UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. En 
följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser 
nyttja SL och UL.  
 
I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning 
till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera 
administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att 
MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa ett prismässigt spann 
mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska 
giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr 
högre än priset på biljetten i lokaltrafiken. 
 
Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017 beslutat om att godkänna att MÄLAB 
kan justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning. Direktionen har även beslutat 
att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta 
kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers 
kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut. 
 
Ärendets handlingar 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07 
• Protokoll Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-11-06, 

§ 11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 251 

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl  
(KS/2017:303)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för fastigheten Havsörnen 
21 m fl, Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl i Katrineholms kommun har 
upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 
flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm.  
 
Planområdet är sedan 1972 planlagt för bostäder i form av radhus och en mindre del 
för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa bebyggelsen till 
platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad bebyggelse, behöver en ny 
detaljplan tas fram. 
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars till 16 april 2017 och för 
granskning under perioden 24 maj till 14 juni 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 §129. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande samt att godkänna 
detaljplanen och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07 
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 129 
• Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-17 
• Granskningsutlåtande 
• Planbeskrivning 
• Plankarta 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran 
Dahlström (S), Nicklas Adamsson (MP), Gunnar Ljungqvist (S), Sten Holmgren (C) 
samt förvaltningschefen Stefan Jansson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 252 

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 
1:10 m.fl, Katrineholms kommun  (KS/2017:352)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Mörkhulta, del av 
fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är möjliggöra bostadsbebyggelse i form 
av enbostadshus i sjönära läge. Planområdet är beläget i Tislångens södra sida, cirka 2 
kilometer väster om Forsa och cirka 1 mil sydväst om Katrineholms tätort. 
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars – 6 april 2017 och för 
granskning under perioden 22 juni – 6 augusti 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 § 134. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen 
samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-12 
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 134 
• Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-23 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta 
• Illustrationsplan 
• Planbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran 
Dahlström (S), Lars Härnström (M) samt förvaltningschefen Stefan Jansson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 253 

Kommunstyrelsens plan med budget 2018-2020  
(KS/2017:574)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för åren 2018-2020, vilken avser 
ekonomiska ramar för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens 
avdelningar samt samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) yrkande reserverar sig Ewa 
Callhammar (L) och Jesper Ek (L). Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande 
reserverar sig Sten Holmgren (C). Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande 
reserverar sig Nicklas Adamsson (MP).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören med ledning, kommunledningsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för 
kommunstyrelsens avseende perioden 2018-2020, utifrån övergripande plan med 
budget. 
 
Planeringen inför planperioden 2018-2020 utgår från Vision 2025, Katrineholm – 
Läge för Liv & Lust, översiktsplanen, aktuella kommunplan samt övergripande plan 
med budget som fasställdes av kommunfullmäktige i november 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07 
• Nämndens plan med budget 2018, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), 
Sten Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP). 
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), avslag med 
hänvisning till tidigare lagt budgetförslag benämnt Katrineholm budget 2018-2020 ” 
Kommunen där vi satsar på barnen, vår framtid”. 
Sten Holmgren (C) yrkar avslag med hänvisning till tidigare lagt budgetförslag 
benämnt Centerpartiets budget 2018 med plan 2019-2020. 
Nicklas Adamsson (MP) yrkar avslag med hänvisning till tidigare lagt budgetförslag 
benämnt Miljöpartiet de grönas budgetförslag Katrineholms kommun. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommundirektörens 
förslag till beslut och vart och ett av yrkandena. Han finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med kommundirektörens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 254 

Fördjupad samverkan Räddningstjänsten  (KS/2017:456)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att tillsammans med Flens och 
Vingåkers kommuner fortsätta utredning av fördjupad samverkan Räddningstjänsten. 
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i oktober 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie gällande fördjupad samverkan räddningstjänsten för kommunerna 
Katrineholm, Flen och Vingåker har tagits fram på uppdrag av 
kommundirektörerna/cheferna i respektive kommun. Förstudien redovisar 
övergripande förutsättningar för en möjlig samverkan, vilka alternativ som finns och 
för- och nackdelar. 
 
Flens kommun har behandlat förstudien vid sitt sammanträde den 27 november 2017 
och beslutade bland annat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att fortsätta 
utredning med förstudien som utgångspunkt. Vingåkers kommun kommer enligt 
uppgift att behandla ärendet vid sitt sammanträde i januari 2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-06 
• Förstudie: Fördjupad samverkan Räddningstjänsten, 2017-09-14 
• Protokoll, Kommunstyrelsen Flen, 2017-11-27, § 157 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Flens kommun 
Vingåkers kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 255 

Bidrag till kulturföreningen Fogelstad  (KS/2017:567)  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturföreningen Fogelstad ett bidrag på 

150 000 kronor till en ny utställning om Kvinnliga Medborgarskolan vid 
Fogelstad 

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande 
3. Kulturföreningen Fogelstad ges tillgång till bidraget under år 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturföreningen Fogelstad har den 27 november 2017 inkommit med en ansökan om 
bidrag om totalt 150 000 kronor för att bygga en ny utställning om Kvinnliga 
Medborgarskolan vid Fogelstad. De nuvarande lokalerna ska byggas om och det går 
inte att enbart flytta utställningen, utan en ny utställning måste byggas med nytt 
material och ny belysning. 
 
Ansökan stämmer väl in på Katrineholms kommunplan 2015-2018 där det bland 
annat uttrycks att ett rikt kultur- och fritidsliv ger innehåll och mening i tillvaron och 
främjar folkhälsa och livskvalitet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-30 
• Ansökan om bidrag, 2017-11-27 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kulturföreningen Fogelsta 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 256 

Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År  
Ordföranden tackar för ett bra samarbete under året som gott och önskar styrelsen och 
tjänstemännen en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Ewa Callhammar (L) tackar ordföranden för året som gått och önskar honom 
detsamma på kommunstyrelsens vägnar. 
_________________ 
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§ 257 

Anmälan om delegationsbeslut  
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fordringar 
Avgift  Summa Beslutsdatum och paragraf 
Musikskoleavgift      600:- 30 november 2017, § 122 
Vård- och omsorgsavgift 27 311:- 30 november 2017, § 122 
Ej återlämnat material 
till bibliotek    8 241:- 30 november 2017, § 122 
Tillsynsavgift livsmedel   1 740:- 30 november 2017, § 122 
Ej inlämnad dator   9 048:- 30 november 2017, § 122 
Barnomsorgsavgift      520:- 30 november 2017, § 122 
Skrotning av bil   4 500:- 30 november 2017, § 122 
Avgift för veterinär- 
kostnad    4 105:- 30 november 2017, § 122 
Tillsynsavgift avlopp   1 740:- 30 november 2017, § 122 
(KS del § 122.) 
Dnr KS/2017:2-040 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Bidrag till Skobes Cup 2017: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 23 000 kronor till Skobes Cup till KVBS.  
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 121.) 
Dnr KS KS/2017:559-045 
 
Bidrag till Kvällskvitter 2018 - ABF : 
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

ett bidrag på 50 000 kronor till Kvällskvitter 2018 till ABF Sörmland 
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande 
3. ABF Sörmland ges tillgång till bidraget under 2017 
(KS del § 123.) 
Dnr KS/2017:566-045 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 258 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
17:55 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J 
 
17:57 En ny kommunallag 
 
17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna. 
_________________ 
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§ 259 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-11-03, § 29/17 - Sammanträdesdatum 
2018 NSV. 
Handl nr 2017:2643 
 
Eskilstuna kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-10-26, § 246 – Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2030. 
Handl nr 2017:2752 
 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om valdistriktsindelning samt 
fastställelse av valkretsindelning i Katrineholms kommun. 
Dnr KS/2017:175-119 
 
 
Övrigt 
Delårsrapport från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
delårsrapport för perioden januari till augusti 2018. 
Dnr KS/2017:514-041 
 
Detaljplan för Luvsjön - etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms 
kommun: 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad detaljplan. 
Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen har inga 
synpunkter att meddela. 
Dnr KS/2017:544-212 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
_________________ 
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