PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-04-28 Duveholmsgymnasiets aula, Västgötagatan 37 Katrineholm, klockan 08:15 – 11:40

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger
Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson
(S), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S), John Ogenholt (KD)

Ersättare

Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Karin Frisk (S), Christoffer
Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP)

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
bredbandsamordnare Michael Fransson Hofacker, förvaltningschef Lena Ludvigsson.
förvaltningschef Sara Alexanderson, förvaltningschef Stefan Jansson, Per Ivarsson (Sörmland
Vatten och Avfall AB), miljöstrateg Linda Aldebert (digitalt), förvaltningschef Helene Björkqvist

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Tony Rosendahl (V)
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§ 50

Kommunstyrelsens verksamhet
Kommundirektör Sari Eriksson informerar om:
-

pandemiläget i Katrineholm som kommun och inom den kommunala
organisationen. Bland annat nämns att antalet smittade har minskat
inom kommunen.

-

den ekonomiska utfallsprognosen för 2021 som i nuläget visar på ett
resultat på ca 70 mkr, vilket är 20 mkr mer än budgeterat resultat.

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S) samt
kommundirektören Sari Eriksson.
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§ 51

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Bredbandsamordnare Michael Fransson Hofacker informerar om fiberutbyggnaden
inom kommunen. Bland annat framgår att:
-

-

Alla byggnader på landsbygden har under perioden 2017-2019 fått erbjudande om
att ansluta sig till fiberbaserat bredband på marknadsmässiga villkor (till ett pris
under 20 000 kr).
Regeringen har som mål att till 2025 bör hela Sverige ha tillgång till
snabbt bredband.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C) samt
bredbandsamordnaren Michael Fransson Hofacker.
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§ 52

Aktivt försörjningsstöd
Förvaltningscheferna Lena Ludvigsson (socialförvaltningen) och Sara Alexanderson
(Viadidakt) redovisar pågående insatser för att främja ett aktivt försörjningsstöd.
Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd minskar för närvarande. Under det första
kvartalet 2021 var utbetalningen av försörjningsstöd ca 2 mnkr lägre än motsvarande
period föregående år. De båda förvaltningarna samverkar sedan i fjol för att, i enlighet
med kommunplanen, konvertera försörjningsstöd till anställningar. Socialförvaltningen
ser att detta arbetssätt medför en tydlig kostnadsminskning för kommunen.
Sedan januari pågår också det gemensamma uppdraget, ur budget 2021, om
kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. I
slutet av mars fanns totalt 114 deltagare i någon form av arbetsmarknadsåtgärd inom
Viadidakt, anvisade av socialförvaltningen. Därutöver samordnar Viadidakt arbetet kring
extratjänster och de deltagare som gått vidare till anställningar med lönesubvention.
Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C), Göran
Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt förvaltningschefen Lena Ludvigsson och
förvaltningschefen Sara Alexanderson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 53

Förstärkning grundskola
Förvaltningschef Helene Björkqvist (bildningsförvaltningen) återrapporterar kring
bildningsnämndens uppdrag om att internt omfördela medel motsvarande minst 6 mnkr
för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan.
Vidare informeras om de trygghetsskapande åtgärder som nämnden har i samverkan
med kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med särskilt uppdrag.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S) samt förvaltningschefen Helene
Björkqvist.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:136 435

Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och
godkännande av överenskommelse med Katrineholm
Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden
AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse med Amazon Data Services Sweden
AB och uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra anläggande av våtmarksområde vid
Djulö.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt avslagsyrkandet reserverar sig Tony Rosendahl (V),
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholt (KD).
Tony Rosendahsl (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.
Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäters (C) skriftliga reservation redovisas som
bilaga B.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttranderedovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har en uttalad vilja att växa med nya invånare och nya
verksamheter. Utbyggnaden av Lövåsenområdet, Logistikcentrum och utvecklingen av
norra stadsdelen är exempel på hur denna målsättning ska uppnås. Nya detaljplaner
tillkommer efter hand. Denna utveckling förutsätter genomförandet av omfattande
investeringar av skilda slag. Inte minst en utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp.
Med hänsyn till pågående klimatförändringar förstärks också kraven på
omhändertagande av dagvatten, hantering av översvämningsrisker och åtgärder för
skyddad vattenkvalitet.
Katrineholm Vatten och Avfall AB har genom driftbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB
påbörjat förberedelser för att genomföra uppgraderingar/reinvesteringar i befintligt och
nyinvesteringar i nytt ledningsnät för vatten och avlopp. Parallellt vidtas också
förberedande åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en säkrare hantering av
dagvatten. Som ett led i detta arbete har samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete
med Sörmland Vatten och Avfall AB, genomfört förstudier och utredningar där
dagvattensystemets kapacitet analyserats. Lågpunkter och riskområden för
översvämningar har identifierats. Utifrån det pågår nu arbete med att skapa
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förutsättningar för nya våtmarker för att hantera höga flöden från staden och rena
dagvatten från näringsämnen och föroreningar. Det gäller till exempel insatser kring det
så kallade Mejeridiket respektive Lasstorpsdiket. Dessa områden är under utredning
med hjälp av statlig finansiering. Det gäller vidare anordnande av en ny våtmark på en
del av kommunens mark vid Djulö, mellan Djulö allé och Laxmans väg. Våtmarksområdet
avses här omfatta en areal om närmare 5 hektar. Länsstyrelsen har nyligen beviljat s k
LONA-bidrag till anläggningens gestaltningsprogram och inledande projektering. I
kommande skeden finns förutsättningar att erhålla ytterligare bidrag till anläggandet av
våtmarken.
Våtmarksprojektet vid Djulö kommer att skapa en naturbaserad lösning för att skydda
vattenkvaliteten i det lokala vattensystemet, och därmed vara en viktig del i en lokal
samhällslösning för hållbarhet och klimatanpassning. Våtmarksområdet kan också ge
förutsättningar för ett utvecklat rekreationsområde med framtida möjligheter kring
lärande natur-, miljö- och teknisk utveckling.
I samtal mellan kommunen, Katrineholm Vatten och Avfall AB/Sörmland Vatten och
Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB (Amazon Web Services, AWS) har
framkommit att AWS i samband med anslutningen till VA-nätet av sin senast förvärvade
fastighet gärna vill medverka till att våtmarksprojektet och delar av kommande
anslutande dagvattenledningar kan genomföras. AWS ser detta projekt som en
angelägen insats för en hållbar utveckling i Katrineholm samtidigt som det kan tillföra
kommuninnevånarna rekreationsmöjligheter. I en preliminär överenskommelse, format
som ett intentionsavtal, har AWS bekräftat att företaget är beredd att medverka till
finansieringen av våtmarksprojektet med delar av anslutande infrastruktursatsningar
med 4 miljoner dollar (ca 34 miljoner kronor), varav ca 18 miljoner kronor utgör
taxeenlig anläggningsavgift. För bidraget om ca 16 miljoner kronor gäller endast villkoret
att projektet genomförs. För Katrineholms kommun innebär AWS::s medverkan att det
angelägna våtmarksprojektet kan tidigareläggas, vilket är mycket positivt. Företagets
bidrag innebär också att projektets ambitionsnivå kan höjas vad avser såväl
rekreationsmöjligheter som lärande och utveckling kring vattenkvalitet och ekosystem. I
grunden möjliggör företagets bidrag en snabbare takt i de åtgärder som ska genomföras
för att klimatanpassa staden och förebygga översvämningsrisker vid framtida skyfall.
Kostnaderna för anläggande av våtmarken beräknas uppgå till ca 8 miljoner kronor,
inklusive faciliteter, som till exempel vandringsleder och mötesplatser för rekreation och
naturskola. För genomförande av våtmarksprojektet kommer ytterligare finansiering
genom statsbidrag att eftersökas. Till den del våtmarken inte finansieras med bidrag
från AWS respektive statsbidrag finansieras projektet med, inom ramen för i
samhällsbyggnadsförvaltningens investerings-/exploateringsbudget, tillgängliga medel.
I den del AWS:s bidrag inte tas i anspråk för att genomföra våtmarksområdet medverkar
den till medfinansiering av kommande infrastruktur för dagvatten och klimatanpassning
av staden.
Anläggandet av våtmarken är inte avhängigt av den kommande utbyggnaden av VAnätet respektive ny infrastruktur för dagvattenhantering. Innehållet i och omfattningen
av dessa senare investeringar liksom investeringarnas finansiering kommer att bli
föremål för beslut i särskilt ärende när underlag för sådant beslut kan föreligga.
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19
Överenskommelse Amazon Data Services Sweden AB
Kartbild och illustrationsbild

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl
(V), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Victoria Barrsäter (C),
John Ogenholt (KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson
(samhällsbyggnadsförvaltningen), miljöstrategen Linda Aldebert och Per Ivarsson
(Sörmland Vatten och Avfall AB).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter
(C) och John Ogenholt (KD), avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras avslagsyrkande. Han
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 55

KS/2021:49 152

Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Risk- och sårbarhetsanalys för
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 beslutades att anta Risk- och
sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun samt att kommunstyrelsen gavs i
uppdrag att revidera dokumentet senast i februari 2021. I revideringen skulle
erfarenheterna från coronapandemin samt livsmedelsförsörjning och IT-säkerhet tas
med i Risk- och sårbarhetsanalysen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C).
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 56

KS/2021:107 003

Delegering av beslutanderätt om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1
§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Rätten att meddela föreskrifter enligt punkt 1 upphör när bestämmelsen som
bemyndigandet grundar sig på upphör att gälla eller tidigare om kommunfullmäktige
fattar beslut om att återta delegationen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för avslagsyrkandet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och
Mica Vemic (SD).
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen och träde i kraft den 11 mars 2021.
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att
vistas i en park,
på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel
föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Behovet av korta beslutsvägar och snabba beredningsprocesser talar för att delegera
kommunfullmäktiges beslutanderätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har angett
att kommunfullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan
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förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, såsom att förbud får
bara gälla under korta perioder och/eller på vissa angivna och begränsade områden. Det
finns inte närmare preciserat vad som anses vara kortare perioder men i kravet ligger att
det inte ska ske större inskränkningar än vad som är nödvändigt för att förhindra
smittspridning.
Innan kommunen meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till föreskrifter
om förbud.
En förutsättning för en tydlig och säker process kring eventuella föreskrifter om förbud
är att det upprättas rutiner vilka förankras i organisationen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)
och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), avslag till
förvaltningens förslag till beslut.
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) och Mica Vemics (SD)
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 57

KS/2021:127 041

Årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB
med Katrineholms Industrihus AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2020. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på 14 712 tkr för KFAB och 5 573 tkr för
KIAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2020 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med
KIABs redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att
KFAB och KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten. Bland annat
främjas bostadsförsörjningen genom nybyggnation och renovering av bostäder
(exempelvis Björkbacken och byggstarten på Pantern), men även tillhandahållandet av
lokaler för kommunal verksamhet har tillgodosetts (Dufvegården, LSS-boendet i Humlen)
och därtill även av byggandet av skolor och idrottshallar. Vidare tillhandahölls lokaler för
privat närings- och föreningsverksamhet under 2020 genom exempelvis Dafo Veichles
och Din Vets verksamheter.
Två ägarsamråd har även ägt rum under 2020.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-15
Årsredovisning 2020 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst &
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-15
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Årsredovisning 2020 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst &
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 58

KS/2021:114 041

Årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall
AB med Sörmland Vatten och Avfall AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall AB
(KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) till handlingarna och
därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2020. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på -918 000 kronor för KVAAB och 66 000 kronor för SVAAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2020 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens
årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bland annat genom pågående projekt vid
Katrineholms vattenverk för att nå ökad leveranskapacitet av dricksvatten.

Ärendets handlingar
Protokoll vid årsstämma KVAAB, 2021-04-21
Årsredovisning 2020 för KVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst &
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Protokoll vid årsstämma SVAAB, 2021-03-25
Årsredovisning 2020 för SVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst &
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:64 041

Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning
för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter, med
undantag för Abdulahi Hassan (S), och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta
ställning i ansvarsfrågan.
Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 388 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på intäkter för
uthyrning av personal under våren 2020.
Förbundets revisorer tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma med undantag
för direktionens 1:e vice ordförande, Abdulahi Hassan (S), som inte deltagit i direktionens
sammanträden under 2020.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-02-17, § 3
Årsredovisning 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för år 2020 Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Revisionsberättelse 2020 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av delårsrapport 2020 – Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av informationssäkerhet – Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Granskning av årsredovisning 2020 - Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 60

KS/2021:139 041

Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2020 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 18 mars 2021 § 11 att godkänna
årsredovisningen för 2020 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 3 360 tkr.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt
27 768 tkr (jämfört med 31 238 tkr 2019). För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 462
tkr (jämfört med 3 440 tkr 2019).
Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i
förbundets bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål,
inriktningsmål, miljömål samt kvalitets- och servicemått. Sammantaget bedöms 23
mål/mått vara uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 5 ej uppfyllda. De mål som ej blivit
uppfyllda är starkt påverkade av pandemin samt nedläggningen av Gläntans
behandlingshem.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
Missiv till årsredovisning och bokslut för 2020 – Vårdförbundet
Sörmland
Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 202103-18
Årsredovisning 2020 – Vårdförbundet Sörmland
Granskning av årsredovisning för år 2020 Vårdförbundet Sörmland
inklusive bilagor
Beslutet skickas till: Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 61

KS/2020:99 700

Svar på motion om bostad först
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för John Ogenholt (KD) med fleras yrkande reserverar sig
John Ogenholt (KD), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden:
”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid
hemlöshet i Katrineholms kommun”.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen.
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård,
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa
steg för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.
Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och
övriga hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp
med boende. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta
kontrakt men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att
påverka hyresvärdarnas beslut.
Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom
gruppen och försöka motivera dem till stöd.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Socialnämndens beslut, 2021-02-09, § 14
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig John Ogenholt (KD), Tony Rosendahl
(V), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C).
Förslag och yrkande
John Ogenholt (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson
(C) och Victoria Barrsäter (C), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på ordförandens förslag till beslut och John Ogenholt (KD) med fleras yrkande. Han
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:8 739

Svar på motion om gratis mensskydd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis
mensskydd. I motionen yrkas att:
”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”
Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.
Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden;
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
undersöka möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och
tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
undersöka möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och
tillkännager detta för regeringen.
Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet
samt utbildningsutskottet.
Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på
sina toaletter.
Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms
kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid,
Ordförandens sign

Justerandes sign
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om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola
som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om
behov skulle uppkomma.
Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.
Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar
Folkhälsoutskottets beslut, 2021-04-07, § 3
Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson
(C) och John Ogenholt (KD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Inger Fredriksson (C) och John Ogenholt (KD) yrkar att motionen ska anses vara
besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på
folkhälsoutskottets förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och John Ogenholts (KD)
yrkande och finner att styrelsen biträder utskottets förslag till beslut. Därefter ställer
ordföranden proposition på utskottets förslag till beslut och Tony Rosendahls (V)
yrkande och finner att styrelsen biträder utskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:47 109

Redovisning av obesvarade motioner - april 2021
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 april
2021 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige.
Två av motionerna bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.
Då kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars redovisas sammanställningen av
obesvarade motioner i stället i april.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Sammanställning över obesvarade motioner – april 2021, 2020-04-20
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

KS/2020:363 141

Förlängning av företagsstöd med anledning av covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för regeringens tillfälliga
stöd och om affärsmässiga överväganden motiverar det, sänka hyror
till företag i utsatta branscher som hyr lokaler av Katrineholms
kommun. Detta gäller under förutsättning att regeringen fattar beslut
om tillfälliga hyresrabatter för andra kvartalet 2021.
2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.
3. Förlänga följande beslut om företagsstöd till den 30 september 2021:
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter
enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen
samt tobakslagen för företag.
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden och hyror i
kommunägda anläggningar för företag.
Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer
genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för
att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2021, § 37, om företagsstöd med anledning
av covid-19. Stödet bestod bland annat av tillfälligt nya regler för uteserveringar och
sänkta hyror för utsatta branscher enligt regeringens lokalhyresstöd. Besluten om
betalningsanstånd och skyndsam betalning av fakturor tidsbestämdes till den 30 april
2021.
Med anledning av fortsatt hög smittspridning av covid-19 föreslås de beslut som
tidsbestämdes till den 30 april att förlängas till och med den 30 september. Därmed
upphör samtliga tidsbestämda beslut den 30 september 2021, under förutsättning att
inga nya beslut fattas.
Regeringen har aviserat att den statliga hyresrabatten som gällde för första kvartalet
2021 även kommer gälla för årets andra kvartal med samma utformning. Under
förutsättning att den statliga hyresrabatten förlängs, förlängs motsvarande beslut för
företag i utsatta branscher som hyr lokaler av Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 37
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Näringslivsenheten
Ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:121 334

Ny lokalisering av Lasstorps koloniområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vilka områden
som är aktuella för att flytta del av eller hela kolonilottsområdet på Lasstorp samt vilka
konsekvenser och kostnader som flytten medför. Redovisning av förslag till åtgärder
rapporteras till budgetarbetet 2022.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och John Ogenholt (KD).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrandet redovisas som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en lång tid tillsammans med Sörmlands
vatten sett över dagvattensituationen på norr. I och med utbyggnad av Lövåsen som har
sin stora avrinning av dagvatten genom lasstorpsdiket så har problemen ökat och lägger
man därtill den klimatsituation som finns och kommer finnas i framtiden så ligger
koloniområdet mitt i avrinningsområdet. Översvämningsproblematiken har under
många år varit ett stort problem för koloniområdet vid snabb och stor nederbörd och
har ökat på senare tid. Diverse åtgärder såsom ombyggnad av dränering, rensning av
lasstorpsdiket mm har genomförts under många år och problemen kvarstår.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas för att
lösa problemen med dagvatten inom området.
Utveckling sker på område norr som kommer påverka dagvattenhantering genom
nybyggnation av skola samt att ytterligare områden för bostadsbyggande planeras i
enlighet med översiktsplan samt den framtagna masterplanen för norr. Ett led i detta
arbete är att även se över hur utveckling av grönområden för lek och rekreation kan
utföras där dagvatten kan användas som en resurs på bästa sätt.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD) och
Christer Sundqvist (M) samt förvaltningschefen Stefan Jansson
(samhällsbyggnadsförvaltningen).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Victoria
Barrsäter (C), på ett tilläggsbeslut om att utredningen ska kompletteras med alternativet
att koloniområdet inte flyttas.
Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Inger Fredriksson (C)
med fleras tiläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

KS/2021:138 232

Markanvisning - Del av Sandbäcken 3:1, Tegelstaden
Bygg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och
Tegelstaden Bygg AB daterat 2021-04-23 samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C),
John Ogenholt (KD) och Tony Rosendahl (V).
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholts (KD) skriftliga reservation
redovisas som bilaga H.
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga I.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrandet redovisas som bilaga J.

Sammanfattning av ärendet
Tegelstaden Bygg AB (nedan kallat Bolaget) har till Katrineholms kommun (nedan kallat
Kommunen) framfört önskemål om att utveckla området. För området gällande
detaljplan 0483-P88/31 från 1988 är del av området utpekat som Arkad (regnskydd med
kiosk och dylikt) liksom torg. En ny detaljplan behöver därmed tas fram som reglerar
planerad kommande bebyggelse. En ny detaljplan är påbörjad sedan tidigare (2013). För
att komma vidare behöver Bolaget i samråd med Kommunen slutföra detaljplanearbetet
genom att teckna ett s.k. planavtal med kommunen.
Bolaget avser genom en ny detaljplan kunna uppföra en byggnad med cirka 40
lägenheter och cirka 5 lokaler på totalt en yta av cirka 5 200 m2 BTA.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband
med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Markansvisningsavtal, 2021-04-23 inklusive bilagor
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström
(S), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Mica Vemic (SD), John Ogenholt (KD),
Christer Sundqvist (M) samt förvaltningschefen Stefan Jansson
(samhällsbyggnadsförvaltningen).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige
och i andra hand på avslag på förvaltningens för slag till beslut.
Christer Sundqvist (M) yrkar på avslag på Mica Vemics (SD) yrkanden.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av John Ogenholt (KD), Tony Rosendahl
(V) och Victoria Barrsäter (C), avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på om ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen och finner
att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen. Därefter ställer
ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut och Mica Vemic (SD) med
fleras avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschef
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

KS/2021:60 309

Yttrande över remissen Samråd för vatten med
påverkan från vattenkraft
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beredning av ärendet och
låter meddela Vattenmyndigheten att Katrineholms kommun inte har något att erinra
gällande remissen Vatten med påverkan från vattenkraft.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över vattenmyndigheternas
remiss Vatten med påverkan från vattenkraft. Vattenmyndigheterna har tagit fram
förslag till miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV)
och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas
åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP).
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 april 2021,§ 58, att ta förvaltningens förslag till
yttrande (se nedan) som sitt eget och överlämna detta till kommunstyrelsen.
”Förvaltningen har inget att erinra gällande förslaget och tillhörande bilagor då inga
beslut om kraftigt modifierade vatten fattats i Norra Östersjöns avrinningsområde. Det
har inte heller fattats några beslut om mindre stränga krav på grund av påverkan av
vattenkraft inom avrinningsområdet. Förvaltningen väljer att istället yttra sig vid
kommande remissförfarande av varje enskild prövning av vattenkraften inom
kommunens avrinningsområden.”
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2021-04-07, § 58
Samrådshandlingarna finns publicerade på

www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft

Beslutet skickas till:
Vattenmyndigheten
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

KS/2020:350 435

Remissvar Norra Östersjöns vattendistrikt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens remissvar och översänder
det till Länsstyrelsen Västmanland, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit en remiss gällande förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan för torka och åtgärdsprogram för vatten
gällande perioden 2021-2027. Åtgärdsprogrammen sträcker sig över en sexårsperiod. I
slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram för kommande period.
Katrineholms kommun ingår i Norra Östersjöns avrinningsområde. I avrinningsområdet
bedöms det finnas 646 grundvattenförekomster och 1327 ytvattenförekomster. För att
se till att MKN för vatten följs behöver myndigheter och kommuner genomföra de
åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. I
programmet finns riktade åtgärder till myndigheter, kommuner, regioner,
försvarsinspektören för miljö och hälsa med flera.
Åtgärderna riktade till kommunerna är endast i form av myndighetsutövare, inte som
verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken
(1998:808). Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra
sina åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett remissvar som behandlats i bygg- och
miljönämnden.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Bygg- och miljönämndens beslut 2021-04-07, § 57
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar
Remiss Norra Östersjöns vattendistrikt (handlingarna finns tillgängliga i
akten)
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Västmanland, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 69

KS/2021:67 045

Ansökan om omställningsbidrag till Katrineholmsrevyn
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 68 500 kronor till
Katrineholmsrevyn.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ska inkomma med en skriftlig redovisning över hur
bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholmsrevyn inkom 2021-02-25 med en ansökan om omställningsbidrag på
100 000 kronor till kommunledningsförvaltningen.
I och med pandemin kunde föreningen inte genomföra en revyproduktion
verksamhetsåret 2020/2021 varför de nu ansöker om ett omställningsbidrag hos
kommunstyrelsen. I ansökan står att ett omställningsbidrag skulle möjliggöra att
föreningen skulle kunna ställa om, skapa nytt och utbildas i väntan på att restriktionerna
släpper.
Föreningens förhoppning är att under våren/sommaren kunna arrangera mordgåtor och
kanske även några revykvällar under sommaren 2021.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Ansökan om omställningsbidrag – 2021-02-25
Beslutet skickas till:
Katrineholmsrevyn
Kommunledningsförvaltningen - nämndadministration
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

KS/2021:61 045

Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb
2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Spökbackens Alpina Skidklubb ansökan om
bidrag för mellanskillnaden mellan skidklubbens årliga driftbidrag upp till 75 000
kronor för år 2021.
2. Likt tidigare år betalas ersättningen ut via service- och tekniknämnden
efter delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.
Ersättningen tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-27 § 10 bland annat att ersätta service- och
tekniknämnden för mellanskillnaden mellan Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga
driftbidrag och upp till 75 000 kronor under åren 2016 - 2020.
Föreningen har nu inkommit med en ansökan om och förlängning av driftbidraget
ytterligare två år, fram till och med år 2022.
Service – och tekniknämnden beslutade att bevilja ansökan för grundbidrag på totalt
50 000 kronor för år 2021.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Ansökan om extra driftbidrag, 2021-02-19
Beslutet skickas till:
Spökbackens Alpina Skidklubb
Service- och teknikförvaltningen, föreningsservice
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 71

KS/2021:126 045

Bidrag till kvinnorna och staden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Fogelstad
musikteater ett bidrag på 400 000 kronor under 2021 avseende
kostnader för förberedande arbete inför uppsättningen av ”Kvinnorna
och staden”. Bidraget tas ur integrationsfonden.
2. I samband med arbetet med 2022 års budget tas 300 000 kronor upp
för det fortsatta arbetet och genomförande av musikteaterprojektet
”Kvinnorna och staden” under 2022.
3. Efter genomförandet av ”Kvinnorna och staden” 2022 ska föreningen
inkomma med en skriftlig redovisning över ur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Fogelstad musikteater har inkommit med en ansökan om bidrag till uppsättningen
Kvinnorna och staden, ett musikaliskt berättardrama som handlar om människor i en
historisk brytningstid mellan det gamla jordbrukssamhället och det moderna
industrisamhället. Verket bygger på Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm vilken
har dramatiserats av Ingegerd Montan.
Föreställningen sattes upp 2018 och hade då 15 fullsatta föreställningar med publik från
hela Sverige och norden. På kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-22, § 29,
beviljades föreningen ett bidrag på totalt 500 000 kronor samt 250 000 kronor i
förlustgaranti till uppsättningen.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Ansökan om bidrag till Kvinnorna och staden, 2021-02-23
Beslutet skickas till:
Fogelstad Musikteater
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:24 049

Redovisning av kommunstyrelsens medel till
förfogande - april 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande för april 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2021 till 3 000 000 kronor. På grund av att kommunstyrelsens
sammanträde ställdes in i mars redovisas kommunstyrelsens medel till förfogande
istället i april.
Ackumulerat till och med den 20 april 2021har det beslutats om 477 570 kronor. Kvar att
besluta om finns 2 522 430 kronor.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den
2020-04-20
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 73

KS/2021:27 009

Internkontroll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion
och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter. Genom att systematiskt identifiera
och hantera de största riskerna i verksamheten minskar risken för avsiktliga och
oavsiktliga fel i verksamheterna.
Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen är ett område som ständigt behöver utvecklas i takt med att
verksamheterna och förutsättningarna förändras. Nämndernas internkontrollrapporter
för 2020 visar att nämndernas arbete med internkontrollen ligger i linje med detta.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Bildningsnämndens beslut 2021-01-26, § 3 samt internkontrollrapport
2020
Socialnämndens beslut 2021-02-09, § 17 samt internkontrollrapport
2020
Viadidaktnämndens beslut 2021-02-16, § 13 samt
internkontrollrapport 2020
Kulturnämndens beslut 2021-02-17, § 4 samt internkontrollrapport
2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-02-25, § 32 samt
internkontrollrapport 2020
Service- och tekniknämndens beslut 2021-02-25, § 16 samt
internkontrollrapport 2020

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bygg- och miljönämndens beslut 2021-04-07, § 60, samt
internkontrollrapport 2020
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 74

KS/2021:58 112

Borgerlig begravningsförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Dan Antell till borgerlig begravningsförrättare.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen
att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i Katrineholm. Idag
finns två begravningsförrättare utsedda.
En intresseanmälan från Dan Antell har inkommit till kommunstyrelsen om att få bli
borgerlig begravningsförrättare.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Dan Antell
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 75

KS/2021:113 042

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024
enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäters (C) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga K.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig John Ogenholt (KD).
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun påbörjas den årliga planeringsprocessen
på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet
innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden
2022-2024. I planeringsdirektivet anges också vilka ramar som nämnderna ska utgå från
i sin beredning av underlag för övergripande plan med budget.
Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024 har
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.
För beredning av övergripande plan med budget 2022-2024 ges nämnder och bolag i
uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar i
planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2021. Övergripande plan med budget 20222024 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober och beslutas
därefter av kommunfullmäktige den 22 november 2020. Nämndernas planer med
budget ska sedan fastställas i december 2021.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Förslag till planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2024
Centerpartiets förslag – Planeringsförutsättningar 2022-2024
Vänsterpartiets förslag - Planeringsdirektiv 2022
Kristdemokraternas förslag - Planeringsdirektiv 2022 med plan 20232024
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Göran
Dahlström (S), Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Victoria
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och John Ogenholt (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till
Centerpartiets förslag till Planeringsförutsättningar 2022-2024.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Planeringsdirektiv 2022.
John Ogenholt (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2022
med plan 2023-2024.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice
ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och vart
och ett av de framförda yrkandena. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:202 049

Återrapportering av särskilt uppdag- utveckling av
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens
brukare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en redovisning av det särskilda
uppdraget - utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare.
Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om
utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan
2019 – 2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och förslaget
sträcker sig till 2028.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-02-25, § 29
Förslag till Boendeplan – prioriteringsordning av renovering av
särskilda boenden för äldre med flyttkedja
Bilaga till boendeplan – förtydligande processbeskrivning
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 77

KS/2021:103 622

Återrapportering av särskilt uppdrag -Utreda möjlighet
till förbättring av barns språkliga miljö genom stöd till
föräldrar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen av det särskilda uppdraget till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019–2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Uppdraget syftar till att
utreda möjlighet till förbättring av barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar i vilket
det även ingår att kartlägga de insatser som görs idag och dess effekter samt förslag till
framtida insatser.
Bildningsförvaltningen har gjort en utredning i vilken det bland annat framkommer att
pedagoger i Katrineholms kommun ger stöd till föräldrarna på olika sätt, men att
gensvaret varierar. Positiva effekter av stödet framkommer, men de uppfattas till
övervägande del små eller inga. Slutsatsen är att en språksatsning behövs i kommunen.
Satsningen leds av språkutvecklaren (tillika utredaren) och bör innefatta relevant stöd till
rektorerna och i förlängningen till pedagogerna på ett systematiskt sätt.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Bildningsnämndens beslut, 2021-03-09, § 19
Utredning – Att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 78

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Chefen för nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på
kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person)
ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 23)
Dnr KS/2021:3-163

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Köpeavtal del av Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
köpeavtal undertecknat 2021-03-24 mellan Katrineholms kommun och Svenska
Stålbyggen Mälardalen AB, samt delegerar till mark- och exploateringschefen att
underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. (KS Del/2021 § 33)
Dnr KS/2021:298-232
Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att den tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller
försenad avbokning enligt Allmänna villkor – lokalbokning samt
förseningsavgifter på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från den 8 mars till och med den 21 mars 2021. (KS
Del/2021 § 20)
Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att den tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller
försenad avbokning enligt Allmänna villkor – lokalbokning samt
förseningsavgifter på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från och med den 22 mars till och med den 30 april
2021. (KS Del/2021 § 22)
Dnr KS/2020:358-000
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslut om remissvar - åtgärder mot intern näringsbelastning
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 21)
Dnr KS/2020:374-439
Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader
och förslag till ändring i Boverkets byggregler
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anta bygg -och
miljönämndens yttrande och överlämna det till Boverket. (KS Del/2021 §32)
Dnr KS/2020:412-421
Remissvar - Organisation och finansiering av Mälarens Vattenvårdsförbund från
2022
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 30)
Dnr KS/2020:416-104
Remissvar - Vision Mälardalens vattenvårdsförbund 2022-2027
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 29)
Dnr KS/2020:418-439
Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 - inställt
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa in
kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021. (KS Del/2021 § 24)
Dnr KS/2021:105-000
Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2021 - Kvitterkväll
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 20 000 kronor till ABF Sörmland/Katrineholm
till musikkväll i stadsparken.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS
Del/2021 v§28)
Dnr KS/2021:108-045
Bidrag till cirkusskola 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 28 570 till cirkusskola 2021 till Sörmlands
Frisksportdistrikt.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig
redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 31)
Dnr KS/2021:110-045
Bidrag till solskydd till Pensionärernas hus
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 20 000 kronor till Pensionärsalliansen till
solskydd.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS
Del/2021 § 2.)
Dnr KS/2021:111-045
Bidrag till barnpjäsen Äventyr i vilda västern
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 14 000 kronor till Kulturföreningen DuD till
uppsättning av barnpjäsen Äventyr i vilda västern.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS §
34)
Dnr KS/2021:125-045
Yttrande över samråd - Detaljplan för Strängstorp
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Strängstorp. (KS Del/2021 § 35)
Dnr KS/2021:115-212
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Comfact Signature Referensnummer: 1089215

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-28

44 (45)

§ 79

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden har översänt delegationsprotokoll STN Del/2021 § 5 –
Stängt sammanträde för service- och tekniknämnden 2021-02-25.
Hnr 2021:355
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-03-04 med Nämnden
för samverkan kring socialtjänst.
Hnr 2021:529
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-02-18 med
Gemensamma patientnämnden.
Hnr 2021:536
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst 2021-03-04, § 4/21 Verksamhetsberättelse 2020 - Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård samt Verksamhetsberättelsen.
Hnr 2021:549
Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde
2021-03-05, § 8 – Anslutning av nya medlemmar 2019-2021.
Hnr 2021:722
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-12-02, § 20 Beslutsärende – Överenskommelse särskild ersättning.
Dnr KS/2020:381-000
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-12-02, § 21 Beslutsärende – Undantag heltid som norm.
Dnr KS/2020:380-000
Länsstyrelsens Södermanlands län
Länsstyrelsens Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
Hnr 2021:349
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-28

45 (45)

Region Sörmland
Region Sörmland har översänt beslut om rekommendation för att minska smittspridning
av Covid-19 i Region Sörmland
Hnr 2021:376
Region Sörmland har översänt reviderat beslut om rekommendation för att minska
smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:435
Region Sörmland har översänt beslut om förlängning och förtydligande av
rekommendation för att minska smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:545
Region Sörmland har översänt beslut om förlängning till och med 2 maj 2021 av
rekommendation för att minska smittspridningen av covid -19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:730
Remiss
Katrineholms kommun avstår att svara på remissen - Förordning om statsbidrag för
verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala
cancercentrumen då den inte berör kommunens verksamhet.
Dnr KS/2020:392-040
Katrineholms kommun avstår från att svara på remissen - Efterlevandestöd för barn som
får vård eller boende bekostat av det allmänna. Efter dialog med socialförvaltningen
konstateras att kommunen inte har några synpunkter på remissen.
Dnr KS/2020:395-751
Katrineholms kommun avstår från att svara på remissen - Revidering av gallringsråd för
socialtjänsten. Efter dialog med socialförvaltningen konstateras att kommunen inte har
några synpunkter på remissen.
Dnr KS/2021:74-004
Kommunstyrelsens medel till förfogande
CK Ceres har översänt en redovisning av beviljat bidrag till MTB Arena.
Dnr KS/2020:44-045
Föreningen Idrott för Alla Katrineholm har översänt en redovisning av beviljat bidrag till
Summer camp 2020.
Dnr KS/2020:103-045

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bilaga A kommunstyrelsen 2021-04-28 § 54

Reservation: Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och godkännande av
överenskommelse med Katrineholm Vatten och Avfall AB och Amazon Data
Services Sweden AB
KS/2021:136
Som kommun är det oerhört viktigt att man inte hamnar i en beroende situation gentemot
en annan part. I det här fallet säger man från majoritetens sida att bidraget gör att man
kunde tidigarelägga anläggandet av en våtmark. Även om det inte finns några uttalade krav
på motprestationer från Amazons sida så har man ändå påverkat beslutsfattandet i
kommunen i en viss riktning. Nästa gång vill man kanske påverka något beslut i en annan
riktning. Risken är också att det finns outtalade förväntningar från Amazons sida och att
kommunen känner att man står i någon sorts tacksamhetsskuld gentemot de. Det finns en
risk att Amazon då behandlas på ett mer fördelaktigt sätt i sina kontakter med kommunen
jämfört med andra aktörer i näringslivet. Den situationen får vi aldrig hamna i som kommun.
Det riskerar att urholka demokratin.
Andra frågetecken som finns kring ärendet är det saknas miljö och konsekvensanalyser i
underlaget.
Den juridiska bedömningen har inte gjorts av kommunjuristen utan av seniorrådgivaren.
Oklarheter kring de 33 miljonerna då 18 miljoner enligt underlaget är taxeenliga avgifter,
Avgifter som Amazon hade fått betala i alla fall.
Underlaget är i övrigt bristfällig vad gäller kartor och den exakta placeringen av våtmarken.
Det har inte funnits en öppen process kring ärendet vilket försvårar ett ställningstagande.
Jag yrkade avslag till förslag till beslut.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/4 - 2021

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

Bilaga B kommunstyrelsen 2021-04-28 § 54

DNR KS/2021:136-435

Reservation angående Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och godkännande av
överenskommelse med Katrineholm Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB
Centerpartiet och Kristdemokraterna är väl medvetna om klimatförändringarnas följder och de
problem dagvattenhantering medför, när allt fler ytor bebyggs och asfalteras. Skyfall riskerar då att
skapa översvämningar som vållar stora materiella skador i samhället. Det måste därför finnas en
beredskap för att möta stora vattenflöden och att också ta ansvar för dagvattnets kvalitet. En
våtmark kan därför vara en del av lösningen för att bromsa översvämningar och rena vatten genom
växtlighet och avdunstning. Men då måste placeringen vara rätt. Djulö gärde, med sin produktiva
åkermark är inte rätt placering. Fem hektar må vara en liten del av jordbruksarrendet, men är ändå
en betydande del av jordbruksmark för livsmedelsproduktion som tas ur bruk. Åkermark ska brukas,
inte förbrukas.
Vi vänder oss också mot att Djulö gärde med dess öppna landskap, som är lika vilsamt som parkmark
för många katrineholmare, försvinner bit för bit. Skisserna som presenterar våtmarken ger sken av
att det handlar om en sjö mitt på åkern. Det måste betyda tillfartsvägar och anslutningsplatser,
varför ingreppet i landskapet kommer att bli större än vad som presenterats.
Bland annat mot bakgrund av detta, placeringen på Djulö gärde, yrkade vi avslag till förslaget.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 28 april 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

John Ogenholt, Kristdemokraterna
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Bilaga D kommunstyrelsen 2021-04-28 § 56

Reservation: Delegering av beslutanderätt om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
KS/2021:107
Att besluta om inskränkningar i det offentliga rummet genom att kunna utfärda förbud mot
vistelse på vissa platser, exempelvis parker och badplatser, är inget beslut som kan göras
lättvindigt. Medborgarnas demokratiska fri och rättigheter måste beaktas vid varje beslut
som rör en begränsning av de friheterna.
Därför anser vi i Vänsterpartiet att rätten att besluta om begränsningar av dessa rättigheter
inte ska delegeras till en styrelse eller enskild person, utan diskuteras och beslutas i en
öppen process i kommunens högst beslutande organ, nämligen kommunfullmäktige.
Argumentet om ett behov av snabba beslutsvägar anser vi väger inte tyngre än
medborgarnas demokratiska fri och rättigheter. Tvärtom kan snabba beslutsvägar leda till
ogenomtänkta och förhastade beslut.
Jag yrkade avslag på förslag till beslut.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/4 - 2021

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

Bilaga E kommunstyrelsen 2021-04-28 § 62

Reservation: Svar på motion om gratis mensskydd KS/2021:8
Att ha tillgång till ett bra mensskydd är mycket viktigt för kvinnor. Det är en satsning på
jämställdhet och unga kvinnors utbildning och välmående. Idag är det ganska stigmatiserat
att prata om frågor som rör mens. Det skulle vara positivt om Katrineholms kommun
signalerar att detta är en viktig fråga.
Därför finner jag det anmärkningsvärt att majoriteten väljer att avslå motionen och hänvisa
till att det inte är en kommunalfråga. Katrineholms kommun hade kunnat vara en
föregångare i frågan om gratis mensskydd men väljer istället att överlåta det till eventuella
beslut på nationell nivå.
Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/4 - 2021

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

Bilaga F kommunstyrelsen 2021-04-28 § 65

DNR KS/2021:121-334

Reservation angående Ny lokalisering av Lasstorps koloniområde
Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är positiva till att fler katrineholmare ges
möjlighet att odla. Det bidrar till självhushållning, rekreation och ökad livskvalitet. Vi ser att
koloniföreningarna gör ett gott arbete som mötesplats för människor med gemensamma intressen.
Lasstorps koloniområde har ett utsatt läge med återkommande översvämningar. Det är bra att
kommunen nu söker lösningar. Vi hade dock önskat att det i utredningen även hade funnits med ett
alternativ, där föreningens medlemmar skulle kunna fortsätta med oförändrad verksamhet.
Mot bakgrund av detta, yrkade vi i om ett tillägg, att utredningen även innehåller ett ”nollalternativ”,
det vill säga tar upp de åtgärder som krävs för att koloniområdet ska vara kvar i nuvarande
omfattning.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 28 april 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

John Ogenholt, Kristdemokraterna

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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Bilaga G kommunstyrelsen 2021-04-28 § 65
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Bilaga H kommunstyrelsen 2021-04-28 § 66

DNR KS/2021:138-232

Reservation angående Markanvisning – Del av Sandbäcken 3:1, Tegelstaden Bygg AB
Vi anser att det är människorna och aktiviteter som gör ett torg levande. Detta kommer inte att
skapas genom att Stortorget bebyggs. Därför är vi i grunden motståndare till nya byggnader på
torget. Vi ska vara rädda om våra allmänna platser. Ett torg är inte en yta vilken som helst. Det är en
plats för samlingar. Det är en plats för demokrati. För oss är det viktigt att behålla detta.
Frågan om byggnation på torget handlar också om Katrineholms historia, om de riksintressen som är
förknippade med stadens framväxt kring järnvägen och om framtiden, hur ett Resecentrum ska
kunna etableras för moderna kommunikationer.
I diskussionen på kommunstyrelsen framfördes påståendet att ett hus skulle skapa trygghet på
torget. Vi delar inte den bilden. Öppenhet gynnar tryggheten, men framförallt är det människor och
aktiviteter som gör en plats tilltalande.
Mot bakgrund av detta yrkade vi avslag till förslaget till markanvisningsavtal.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 28 april 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

John Ogenholt, Kristdemokraterna

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

Bilaga I kommunstyrelsen 2021-04-28 § 66

Reservation: Markanvisning - Del av Sandbäcken 3:1, Tegelstaden Bygg AB
KS/2021:138
Från Vänsterpartiets sida motsätter vi oss att det offentliga utrymmet krymps genom att
stycka av en del av torget och sälja det till en privatintressent. Vi ser också att man hellre tar
ett helhetsperspektiv framöver när det gäller utformningen av resecentrum och torget.
Jag yrkade avslag på förslag till beslut.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/4 - 2021

Comfact Signature Referensnummer: 1089215

Bilaga J kommunstyrelsen 2021-04-28 § 66
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DNR KS/2021:113 - 042
Reservation angående Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024

Katrineholm 2022
Coronapandemin kommer att fortsätta att prägla kommunens verksamhet. Sannolikt kommer de
flesta i åldern 18 och uppåt att vara vaccinerade eller ha erbjudits vaccin till 2022, men pandemins
efterverkningar kommer att prägla all verksamhet och det kommer finnas behov att bygga upp
samhällslivet igen och få vardagen att återgå till mer normala förhållanden. Det handlar om att återta
förtroendet för det demokratiska systemet, om nygamla mötesplatser för alla åldrar för att möta
ensamhet och bryta isolering samt att fylla kunskapsluckor som orsakats av skolans förändrade
förutsättningar. Utöver dessa vardagliga utmaningar, anser Centerpartiet att kommunens inriktning
framåt måste vara att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi
måste vårda för kommande generationer.
Barnperspektivet måste vara ledande och mer måste göras för att fler unga ska kunna lämna skolan
med godkända betyg, så att de kan förverkliga sina drömmar och utbilda sig till sitt framtidsjobb –
som anställda eller som företagare. Detta kräver ett strategiskt, långsiktigt och målinriktat arbete.
Skolans roll är central. Centerpartiet vill se ”skolan mitt i byn”, en utveckling där samverkan sker
mellan förskola, skola, fritids, föreningsliv och lokalt näringsliv var än skolan finns i kommunen.
Barngrupper och klasser behöver bli mindre med färre elever och barn per pedagog. Vi vill också ge
föräldrar ökad valfrihet med fler alternativ inom barnomsorgen.
Centerpartiet oroas över det ökande antalet orosanmälningar. Inga barn ska fara illa. Därför vill vi
förstärka socialförvaltningens utredningskapacitet och stöd samt satsa på barn- och
ungdomsverksamhet som kan motverka att barn far illa. Katrineholm har under många år haft ett
högt tryck på socialförvaltningen genom de katrineholmare som saknat egen försörjning. För att
skapa en social hållbarhet måste satsningar göras för att fler ska rustas för att kunna gå till egen
försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och
Viadidakt.
Även inom äldreomsorgen behövs förnyelse och ett nytt ledarskap. De som behöver omsorg ska
möta färre olika personer och fler som har utbildning för den insats de utför. Katrineholm ska
använda sig av den statliga äldreomsorgssatsningen för att höja personalens kompetens och öka
personalkontinuiteten, för att öka de äldres trygghet och minska riskerna för att sprida smittor.
Centerpartiet vill se att ”Emmabodamodellen” provas, där arbetet utförs av mindre arbetsgrupper
som är mer självstyrande och med insatser utifrån individens önskemål, för att öka tryggheten och
trivseln för alla berörda.
Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över tid och
med prioritering av barn och äldre. De tunga investeringar som gjorts och görs i äldreboenden,
förskolor och skolor gör att övriga investeringar får stå tillbaka. Centerpartiet väljer därför att
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presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under kommande år och utifrån vad vi
lovar väljarna i valet 2018.
ÅTAGANDEN
Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor.
Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå
kunskapsmålen.
Centerpartiet satsar 5 miljoner för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen och för att
prova ”Emmabodamodellen”.
Centerpartiet anser att Katrineholm ska använda sig av statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen
samt andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.
Centerpartiet förstärker socialnämnden med 4 miljoner för att prioritera arbetet med
orosanmälningar av barn.
Centerpartiet satsar 2,1 miljoner till ”Mer fritidsgård”. Medlen ska användas i samverkan mellan
Bildningsnämnden, Kulturnämnden och Service- och tekniknämnden.
Centerpartiet ger socialnämnden och VIAN i uppdrag att planera för en satsning så att fler ska rustas
för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan
socialförvaltningen och Viadidakt. Extra medel till detta kommer att avsättas i budgetförslaget i höst.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån
denna tas det fram en strategi för att nå målen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för
Agenda 2030.
Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden får vidare i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.
Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar
görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden, men vi
återkommer i höst med vårt förslag till investeringsbudget.
Då vårt förslag till planeringsförutsättningar avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 28 april 2021
Inger Fredriksson, Centerpartiet

Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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