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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 68   

Information 
Läget i kommunen gällande Coronapandemin
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om läget inom kommunen gällande 
Coronapandemin. Bland annat nämner hon att
- Provtagning av brukare och personal har utökats.
- Antalet smittade har minskat.
- Inom äldreboendena har åtgärder vidtagits så att de boende ska kunna träffa 

närstående utomhus.
- Förskolan har organiserat barnomsorg för regionens anställda som på grund av 

pandemin har andra arbetstidsförhållanden.

Befolkningsstatistik
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski presenterar den senaste 
befolkningsstatistiken. Antal invånare i kommunen den 31 mars 2020 uppgick till 34 813 
personer.

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), Jesper Ek (-). 
Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M) samt 
kommundirektören Sari Eriksson och nämndadministrativa chefen Marie Sandström 
Koski.
_________________
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§ 69 KS/2019:435  212

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten 
Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ny grundskola på Norr, del av 
fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en grundskola åk F-6 på Norr för 
ca 630 elever.

Bygg- och miljönämnden fattade beslut om uppdrag den 2 november 2016. Granskning 
ägde rum 12 mars – 2 april 2020. Efter granskningen har ändringar gjorts i 
planhandlingarna. Dessa finns att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 19 maj 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
 Delegationsbeslut bygg- och miljönämnden, 2020-05-19, § D 380 
 Granskningsutlåtande
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Illustrationsplan
 Utredning föroreningar

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Stefan Jansson.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 70 KS/2020:157  009

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särslikt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisningar 
och exploateringsavtal. I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunala riktlinjer 
finnas för markanvisningar respektive exploateringsavtal, när sådana är aktuella att 
genomföras respektive upprättas. Inför markanvisning av flera nya bostadsområden 
2016 antogs översiktliga riktlinjer för då aktuella markanvisningar. I samband med ny 
mandatperiod har samhällsbyggnadsförvaltningen haft uppdrag att se över, utveckla och 
formalisera sådana riktlinjer. Samtidigt är det då lämpligt att upprätta förslag till riktlinjer 
för exploateringsavtal. Lagstiftningen kring riktlinjer avser markanvisningar i lagen 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar respektive vad avser 
exploateringsavtal i plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap 39 §. 

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar vid 
försäljningar av kommunens mark respektive använder exploateringsavtal för att 
säkerställa detaljplaners genomförande på annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för 
exploatörer vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer.

Riktlinjerna är vägledande och därmed inte formellt bindande. Att kommunen är skyldig 
att anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en 
förutsättning för att kommunen ska få genomföra markanvisningar eller ingå 
exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun antagit riktlinjer är således 
giltiga.

Förslaget till riktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med den ordning för 
markanvisningsavtal respektive exploateringsavtal som samhällsbyggnadsförvaltningen 
följt de senaste åren.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-04
 Förslag – Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Nicklas 
Adamsson (MP), Gunilla Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha 
Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson och nämndadministrativa chefen 
Marie Sandström Koski.

Under överläggningen enas styrelsen om följande ändring i meningen på sidan 6:
Fastigheter som bedöms sakna strategisk betydelse för kommunen ska (ändras till bör) 
överlåtas eller upplåtas till annan part.

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
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§ 71 KS/2019:418  029

Revidering av det Personalpolitiska Programmet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till revidering av styrdokumentet 
Personalpolitiska Programmet. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet (PPP) är kommunens övergripande 
inriktningsdokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån visionen 
 Läge för liv & lust och kommunplanens mål  Attraktiv arbetsgivare. 

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna. 

Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i 
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? I 
programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är:

 Värdegrund
 Medarbetarskap & Ledarskap
 Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
 Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
 Jämställdhet & Mångfald
 Lön & förmåner

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i samband 
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställts.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-18
 Förslag – Personalpolitiska Programmet
 Inkomna remissyttranden (tillgängliga i akten)
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Göran Dahlström 
(S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M) samt ekonomi- och personalchefen 
Susanne Sandlund.

Under överläggningen enas kommunstyrelsen om att antalet anställda inte ska uttryckas 
så specifikt i programmet vilket ses som en redaktionell ändring.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar att följande meningar ska strykas ur förslaget till reviderad 
personalpolitiskt program:
- I Katrineholms kommun är lönepolitiken viktig för att nå verksamhetens mål och de 

som verkligen gör skillnad ska belönas.
- Vi har ändamålsenlig lönespridning samt individuella och differentierade löner.
Vidare yrkar han att en målsättning om att minska löneklyftorna bland kommunens 
anställda ska tillföras programmet.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), avslag på Tony 
Rosendahls (V) yrkande.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition 
på förvaltningens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder kommunstyrelsens förslag.
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten
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§ 72 KS/2020:133  041

Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB 
med Katrineholms Industrihus AB 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 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 2019. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2019 på 22 931 tkr för KFAB och 5 148 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 2019 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 KFAB:s årsredovisning med 
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-03
 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-23 
 Årsredovisning 2019 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport
 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-23
 Årsredovisning 2019 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport 
_________________

Beslutet skickas till: 
Akten
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§ 73 KS/2020:97  041

Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst 
(VSR) 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning 
för 2019 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR-direktionen och dess enskilda ledamöter och 
i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningsen 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 3 474 tkr jämfört med det budgeterade 
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på grund av lägre 
kostnader för pensioner än budgeterat. Direktionen beslutade i februari att överskottet 
från 2019 års resultat kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott 
orsakade av pensionsavsättningar. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-09
 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2020-02-26, § 2
 Årsredovisning 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Revisorernas redogörelse för år 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Revisionsberättelse 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av årsredovisning 2019 - Västra Sörmlands Räddningstjänst
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 74 KS/2020:148  041

Årsredovisning 2019 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 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2020 att godkänna 
årsredovisningen och bokslutet för 2019 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivit ekonomiskt resultat för 2019 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 2 080 000 kronor. 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt 
31 238 000 kronor 2019 (jämfört med 30 335 000 kronor 2018). För Katrineholms del 
uppgick anslaget till 3 440 000 kronor 2019 (jämfört med 3 322 000 kronor 2018).

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 2019 är uppfyllt. 

Tio av fjorton verksamhetsmål bedöms som uppfyllda. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-22
 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2019 – Vårdförbundet Sörmland
 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2020-03-20
 Årsredovisning 2019 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsberättelse 2019 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
____________________ 
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 75 KS/2020:166  041

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2019, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägga 
årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2019 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Resultatet för 2019 uppgår till 389 tkr.

I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt 
rättvisande och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att 
resultatet sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga 
mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

I granskningsrapporten står det bland annat att revisorernas sammantagna bedömning 
är att förbundet har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2019, men lämnar 
några rekommendationer inför nästkommande årsredovisningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07
 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2020-02-17
 Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 Revisionsberättelse för år 2019
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2020-03-31
____________________ 
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 76 KS/2020:170  105

Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets 
egen regi upphörde vid årsskiftet samt beslut om avveckling och nedläggning av 
Gläntans behandlingshem behöver förbundsordningen revideras under § 4 Ändamål. 
Under § 7 revideras förbundsordningen med anledning av att Landstinget Sörmland 
numera heter Region Sörmland. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-13
 Protokoll ägarmöte Vårdförbundet Sörmland 2020-04-23
 Förslag till förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 77 KS/2020:167  042

Fastställande av 2021 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för år 
2021 samt att kommunens medlemsinsats på 463 394 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner, 
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan 
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, region 
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan 
medlemskommunerna.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2021 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år2021 är sammanlagt 
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2020.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 463 394 kronor. Summan 
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 
1 november 2019.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07
 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2020-05-05
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 78 KS/2020:175  003

Upphävande av regler för kommunalt bidrag till 
studieförbundens lokala verksamhet 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Regler för kommunalt bidrag till 
studieförbundens lokala verksamhet (KFS 3.09)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument - Regler för kommunalt bidrag till 
studieförbundens lokala verksamhet. Reglerna antogs 1999 och revideras senast 2004.
Parallellt med detta har Länsbildningsförbundet Sörmland tagit fram en egen 
fördelningsprincip tillsammans med länets kommuner.

Idag är det enbart kulturnämnden som hanterar bidrag till kommunens studieförbund, 
dock utan att detta ansvarsområde tydligt framgår i kulturnämndens reglemente.

Kulturförvaltningen har framfört önskemål att upphäva kommunens egna regelverk till 
förmån för Länsbildningsförbundets fördelningsprincip. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-08
 Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden KFS 3.09
 Länsbildningsförbundets Sörmlands regler för bidrag till studieförbund

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Göran Dahlström (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 79 KS/2020:180  264

Sänkta hyror i utsatta branscher 
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.

2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Covid-19 har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar 
som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Den 
hyresvärd som sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni kommer att 
kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. 

Kompensationen ges med maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva 
rabatten, dock maximalt 20 % av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen 
kommer kunna sökas av hyresvärden i efterhand hos länsstyrelsen mellan den 1 juli till 
31 augusti.  

Det är främst hyresgäster verksamma inom utsatta branscher som sällanköpshandel, 
hotell och restaurang som omfattas. I förordningen anges vilka branscher som omfattas 
med koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI).

Katrineholm kommun är hyresvärd åt företag i utsatta branscher och har därmed 
möjlighet att ta del av det statliga stödet vid en hyressänkning. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-13

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström 
(S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen - Näringslivsenheten
Katrineholms Fastigheter AB
Akten
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§ 80 KS/2020:125  029

Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Riktlinje gällande chefsanställningar i 
Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer chefsanställningar gäller för samtliga chefer i Katrineholms kommun och 
förtydligar arbetsvillkor och särskilda villkor. Med chef avses medarbetare som anställs i 
kommunen med uppdrag omfattande ansvar för verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. Riktlinjerna reglerar anställningsvillkor och särskilda villkor samt 
övergångsregler.
Anställningsvillkor för förvaltningschefer antogs i KF 2008-06-16 §124 och skillnaden är 
endast  att de nu återfinns i samma dokument.

Riktlinjerna reglerar de särskilda bestämmelser som gäller för uppdraget chef,  
dess anställningsform, förordnande, avslutning av förordnande och finansiering.
 
Avvikelse från dessa bestämmelser beslutas av personalutskottet.

Ärendets handlingar
 Personalutskottets beslut, 2020-05-13, § 6
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-25
 Förslag- Riktlinjer chefsanställningar Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på punkten om avslutad anställning.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 81 KS/2020:181  332

Hyra av mobil lekpark 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 217 000 kronor till hyra av en mobil lekpark 

under tre månader (juni – augusti) 2020.

2. Anslaget tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Den mobila lekparken ska i möjligaste mån vara tillgänglighetsanpassad.

Sammanfattning av ärendet
I samarbete med Citysamverkan, besöksnäring och handeln har det framkommit ett 
stort intresse för en lekyta för barn på torget. Det ses ett behov, framförallt under Covid-
19 pandemin, att få till ett levande city i den mån det är möjligt. Därur kom idén att 
under en period av tre månader hyra en mobil lekyta för placering på torget i närheten 
av Lövatunneln. Lekparken är tänkt att vara placerad nära butikerna för att gynna flödet 
och bidra till att skapa liv och lust och vara ett moment på torget med känsla av liv och 
rörelse. 

Kostnaden för parken är totalt 217 000 kronor (exkl. mervärdesskatt) för hyra för tre 
månader. I priset ingår lekpark, uppsättning, eventuellt underhåll, tillståndsavgifter och 
driftskostnader.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
 Bilaga - Bild

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (-), 
Anneli Hedberg (S), Gunilla Magnusson (S), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD) 
samt Louise Magnusson (VD KFV Marknadsföring AB)

Förslag och yrkande

Jesper Ek (-) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha 
Fredelius (KD) och Göran Dahlström (S), att den mobila lekparken ska i möjligaste mån 
vara tillgänglighetsanpassad.
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Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med Jesper Ek (-) med fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med detta. 
____________________ 

Beslutet skickas till:
KFV Marknadsföring
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akten
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§ 82 KS/2020:178  801

Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviterer 2020 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviteter finansieras 
genom omfördelning av medel inom kommunstyrelsens budget:
500 000 kronor från ledningsgruppens budget
500 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande  

Sammanfattning av ärendet
Lyckliga Gatorna genomför årligen sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Tidigare 
sommarlovsaktiviteter har finansierats genom statsbidrag, som ej erhålls i år.
 
Årets aktiviteter anpassas efter Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner på grund av 
Covid-19. Årets budget är 1 000 000 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-11
 Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviteter 2020

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (-), Tony Rosendahl (V), Joha 
Frondelius (KD) och Christer Sundqvist (M).
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 83 KS/2020:191  232, KS/2020:192  231

Köpeavtal avseende del av fastigheterna Djulö 2:5 och 
Djulö 2:8 samt del av Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 
4:2 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättade köpeavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsernas fullföljande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD) och Mica 
Vemic (SD).
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) och Joha Frondelius (KD) skriftliga 
reservation redovisas som bilaga D.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Åsporten Förvaltning AB, nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål om att erhålla 
mark efter Österleden. I kommunens Översiktsplan 2030 del staden är området intill 
Österleden utpekat som utvecklingsområde för ”störande verksamheter”. 
I detaljplanen för Lövåsen Finttorp (antagen 2017-12-19) är området utpekat för 
industriverksamhet. Avsikten med markförvärvet är att utveckla och flytta all verksamhet 
intilll Österleden inom 2 år.

Området som Åsporten Förvaltning AB vill sälja till Katrineholms kommun är deras 
nuvarande anläggning intill Åsporten. Området är i Översiktsplanen 2030 del staden, 
lämpligt för mindre störande verksamhet. Området är ej detaljplanelagt.
Kommunen behöver ta fram en ny detaljplan som möjliggör utveckling av 
Åsportenområdet för förskola och bostäder. Sammanlagt bedöms det möjligt att 
uppföra ca 70 bostäder och en förskola med 6-8 avdelningar. 

Kommunen och Åsporten Förvaltning AB, se bilagorna 1-2 , har för avsikt att genom 
köpeavtal byta markområden med varandra. Köpesumman för respektive område är 0 
kr.

Katrineholms kommun och Åsporten förvaltning AB har även ingått ett optionsavtal där 
Åsporten Förvaltning AB erhåller möjligheten att genom markbyte erhålla 55 000 m2 i 
anslutning till Riksväg 55. Optionsavtalet gäller som längst till 2025-12-31.
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Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-25
 Köpeavtal Djulö 2:5 och 2:8, 2020-05-25
 Köpeavtal Del av Sandbäcken 3:1 och Lasstorp 4:2, 2020-05-25
 Optionsavtal, 2020-05-25

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony 
Rosendahl (V), Jesper Ek (-) Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-), Joha 
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD) att ärendet ska i första hand återremitteras och i 
andra hand på avslag.
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner han att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag avser 
han att ställa proposition på förvaltningens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras 
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till propositionsordning.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och Inger Fredriksson 
(C) med fleras avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Åsporten Förvaltning AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akter
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§ 84 KS/2020:188  041

Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2020 för Katrineholms kommun till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till 
kommunstyrelsen. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till 
kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. Förvaltningarna har lämnat 
underlag till tertialrapporten.

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 
1 januari 2020 till och med 30 april 2020. Syftet med tertialrapporten är att stämma av 
hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska 
läget och investeringsprojekten samt ge ett underlag inför den kommande budget-
processen. Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att ge en lägesrapport kring 
eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. 
Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 
2020-2022 som tertialrapporten svarar upp gentemot.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
 Tertialrapport 2020 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jesper Ek (-), Ulrica 
Truedsson (S) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 85 KS/2020:129  042

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 
enligt upprättat förslag.

Reservation

Joha Frondelius (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Tony Rosendahl (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Reservationen 
redovisas skriftligen som bilaga F.
Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-) reserverar sig till förmån för deras yrkande. 
Reservationen redovisas skriftligen som bilaga G.

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 
2021-2023. 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 2021 med plan för 2022-2023 har 
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

För beredning av övergripande plan med budget 2021-2023 ges nämnder och bolag i 
uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar i 
planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2020. 

Övergripande plan med budget 2021-2023 behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 oktober och beslutas därefter av kommunfullmäktige den 16 
november 2020. Nämndernas planer med budget ska sedan fastställas i december 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
 Förslag till planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023
 Kristdemokraternas förslag – Planeringsdirektiv 2021
 Centerpartiets förslag – Planeringsförutsättningar 2021-2023
 Vänsterpartiets förslag – Planeringsdirektiv 2021
 Miljöpartiet de grönas förslag – Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023

ProSale Signing Referensnummer: 888923



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-05-27 25 (39)

Ordförandens sign Justerandes sign

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer 
Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Jesper 
Ek (-) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag Planeringsdirektiv 2021.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag Planeringsdirektiv 2021.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till Centerpartiets 
förslag till Planeringsförutsättningar 2021-2023.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden 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
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§ 86 KS/2020:183  710

Inriktningsbeslut utifrån det särskilda uppdraget om 
planering för utveckling av boendeplatser för vård- och 
omsorgsnämndens brukare 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens 

äldreboenden flyttas till det nya äldreboendet Dufvegården under år 2021.

2. Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av 
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare flyttas fram till mars år 
2021.

Sammanfattning av ärendet
Dufvegårdens äldreboende förväntas stå färdigt vid årsskiftet 2020/2021. Mot bakgrund
av detta gavs vård- och omsorgsnämnden i årets budget i uppdrag att i samråd med
KFAB planera för en fortsatt utveckling av boendeplatser för personer med behov av 
omsorg och stöd. Inom ramen för uppdraget ska en långsiktig planering tas fram för 
modernisering och effektivisering av befintlig boendestruktur. Enligt Övergripande plan
med budget ska uppdraget återrapporteras senast i september 2020 inför beredningen
av övergripande plan med budget 2021-2023.

Mot bakgrund av uppdragets omfattning, i kombination med att förvaltningens
utredningsresurser under våren behövt omprioriteras till följd av coronapandemin, är
det inte möjligt att slutföra planeringen till september 2020. Vård- och omsorgsnämnden 
önskar därför att utredningstiden förlängs till mars 2021.

Vård- och omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om 
att verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens äldreboenden flyttas till det nya 
äldreboendet Dufvegården under år 2021, på grund av renovering. Detta får 
konsekvenser för nämndens budget som behöver tas i beaktande inför beredningen av 
Övergripande plan med budget 2021-2023.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
 Delegationsbeslut vård- och omsorgsnämnden, 2020-05-18, § 10 
____________________ 

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Budgetberedningen
Akten
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§ 87 KS/2020:131  000

Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 17 juni 
2020 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa in kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den pågående Coronapandemin och att inga ärenden med hög
angelägenhetsgrad är aktuella till kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020 har 
förslag uppkommit om att ställa in sammanträdet. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen (ledamöter och ersättare)
Samtliga nämnder
Akten
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§ 88   

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 vägar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) 
ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS Del/2020 § 57)
Dnr KS/2020:3-163

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 24 april 2020. (KS Del/2020 
§ 23)
Dnr KS/2020:5-029

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. (KS Del § 25)
Dnr KS/2020:154-000

Kommunal borgen för Katrineholms Industrihus AB (2018-11-13)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 
585 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Industrihus 
AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 44)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2018-02-16)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2017-11-20, § 186) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 185 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 46)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2018-06-19)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2017-11-20, § 186) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 25 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 47)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2018-11-13)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2017-11-20, § 186) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 165 000 000 kronor 
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jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 48)

Kommunal borgen för Katrineholms Fastigheter AB (2018-05-18)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2017-11-20, § 186) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos 
Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 53)
Dnr KS/2018:4-049

Kommunal borgen Katrineholms Industrihus AB
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 20 
240 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Industrihus 
AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 45)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2019-01-08)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2018-11-19, § 147) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 30 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 49)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2019-02-13)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2018-11-19, § 147) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 105 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 50)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (2019-05-17)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2018-11-19, § 147) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 20 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 51)

Kommunal borgen för Katrineholms fastigheter AB (2019-02-18)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2018-11-19, § 147) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 245 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos 
Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 54)
Dnr KS/2019:4-049
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Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avlopp AB (2020-03-02)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2019-12-16, § 187) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 20 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 52)

Kommunal borgen för Katrineholms Fastigheter AB (2020-02-17)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2019-12-16, § 187) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 680 000 kronor 
respektive 244 320 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 
55)

Kommunal borgen för Katrineholms Fastigheter AB (2020-04-21)
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2019-12-16, § 187) beslutar ekonomi- och personalchefen att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor 
respektive 200 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för 
Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2020 § 
56)
Dnr KS/2020:4-049

Tilldelningsbeslut gällande miljöförsäkring och olycksfallsförsäkring
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att ingår avtal gällande miljöförsäkring samt olycksfallsförsäkring med 
AIG respektive Svedea. (KS Del/2020 § 26)
Dnr KS/2018:338-050

Fullmakt avseende medverkan i varuförsörjningens upphandling av operation och 
undersökningshandskar VF2019-0013
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att Katrineholms kommun ger fullmakt till Petter Karlsson, 
förvaltningschef på varuförsörjningen, region Uppsala, eller den han sätter i sitt 
ställefullmakt, gällande medverkan i Varuförsörjningens upphandling av operation och 
undersökningshandskar VF2019-0013. (KS Del/2019 § 138)
Dnr KS/2019:425-021

Tilldelningsbeslut elleverans och rådgivning för kraftportfölj
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela kommande avtal gällande elleverans och 
rådgivning kraftportfölj Mälarenergi AB. (KS Del 2019 § 150)
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Tilldelningsbeslut Swish handel
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att ingå avtal med Swedbank gällande Swishhandel för företag. (KS 
Del/2020 § 27)

Tilldelningsbeslut Inyett
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att ingå avtal med Inyett gällande automatisera kontrollen av 
leverantörsbetalningar med tillhörande tjänster. (KS Del/2020 § 29)

Tilldelningsbeslut lastbilstjänster grus-, jord- och schakttransporter LS-20-001
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att tilldela kommande avtal gällande lastbilstjänster grus-, jord- och 
schakt transporter enligt nedan rangordning:
1. Peter Ljungqvist Bygg & Schakt AB
2. GDL Transport AB
3. Marcus Naessén Entreprenad AB
(KS Del/2020 § 30)
Dnr KS/2019:433-021

Trygga Avtal AB - digitala juristkontoret
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att Katrineholms kommun ingår avtal med Trygga Avtal AB gällande 
digitala juristkontoret. (KS Del/2019 § 156)
Dnr KS/2019:438-021

Finansavtal Kommuninvest i Sverige AB gällande skuldförvaltningstjänsten
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- 
personalchefen att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande licens- och 
användaravtal avseende skuldförvaltningstjänsten. (KS Del/2019 § 157)
Dnr  KS/2019:443-021

Beslut om att avbryta upphandling Traktor
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att avbryta upphandlingen gällande inköp av traktor till Katrineholms 
kommun. (KS Del/2019 § 139)

Tilldelningsbeslut Kopieringspapper Dnr TI 2019-2020
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela kommande avtal gällande kopieringspapper enligt 
följande:
Område 1 kontorspapper: Lyreco Sverige AB
Område 2 Specialpapper för ffa tryckeri: Antalis AB
(KS Del/2019 § 140)
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Tilldelningsbeslut Schemaläggningsverktyg till utbildningsverksamhet
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Nova Software AB kommande avtal gällande 
schemaläggningsverktyg till utbildningsverksamhet. (KS Del/2019 § 141)

Tilldelningsbeslut e-läromedel Dnr TI 2017-1197
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Skolon AB kommande avtal gällande e-läromedel. 
(KS Del/2019 § 142)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrens: Område 09 dagvattenutredningar och 
översvämningsrisk detaljplan för Strängstorp Katrineholm. Ramavtal: Tekniska 
konsulter/sammansatta kompetenser. Dnr TI 2016-1096 B
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Sweco Enviroment AB kommande avtal gällande 
Förnyad konkurrens: Område 09 dagvattenutredningar och översvämningsrisk 
detaljplan för Strängstorp Katrineholm. Ramavtal: Tekniska konsulter/sammansatta 
kompetenser. (KS Del/2019 § 143)

Tilldelningsbeslut städ och hygienprodukter Dnr TI 2018-2103
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Procurator Sweden AB kommande avtal gällande 
städ och hygienprodukter. (KS Del/2019 § 144)

Tilldelningsbeslut handledartjänster Dnr TI 2019-1081
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela samtliga inkomna anbud.
Arbetshälsa i Sverige
Dedicare
Kerstin Ornstein psykoterapi
Leap
Nätverkskompaniet
Previa
PsykologNU
Psykologpartner
Psykoterapi och Handledning
TalaVid Utvecklingscenter
UTC Utvecklingscenter
Ylca Konsulting
(KS Del/2019 § 145)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurens: Omr 09 dagvattenutredning Katrineholm. Ramavtal: 
tekniska konsulter/sammansatta kompetenser Dnr TI 2016-1096 B
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Bjerking AB kommande avtal gällande förnyad 
konkurens: Omr 09 dagvattenutredning Katrineholm. Ramavtal: tekniska 
konsulter/sammansatta kompetenser. (KS Del/2019 § 146)
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Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrens omr 14 geoteknik Katrineholm. Ramavtal Tekniska 
konsulter/sammansatta kompetenser Dnr TI 2016-1096 B
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatornatt tilldela ÅF-Infrastructure AB kommande avtal gällande 
förnyad konkurrens omr 14 geoteknik Katrineholm. Ramavtal Tekniska 
konsulter/sammansatta kompetenser. (KS Del/2019 § 148)

Beslut om att avbryta upphandling Brukarresor Dnr TI 2019-1085
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att avbryta upphandling Brukarresor Dnr TI 2019-1085. (KS Del/2019 § 
149)
Dnr KS/2019:262-000

Förmånsdatorer med tillbehör 2019
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB 
gällande 30 st datorer med tillbehör (våren 2019) samt 35 st datorer med tillbehör 
(hösten 2019). (KS Del/2019 § 155)
Dnr KS/2019:266-028

Förmånscyklar med tillbehör 2019
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB 
gällande 63 st cyklar med tillbehör (våren 2019) samt 28 st cyklar med tillbehör (hösten 
2019). (KS Del/2019 § 154)
Dnr KS/2019:267-028

Tilldelningsbeslut resurskonsult för upprättande av hyresmodell och hyressättning av 
särskilda boendeformer Dnr TI 2020-1031
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att tilldela Alnitec AB avtalet gällande resurskonsult för upprättande av 
hyresmodell och hyressättning av särskilda boendeformer. (KS Del/2020 § 31)

Tilldelningsbeslut Mobilt reservkraftverk Dnr TI 2019-2080
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att tilldela Backup Engineering AB avtalet gällande mobilt 
reservkraftverk. (KS Del/2020 § 32)

Tilldelningsbeslut Trygghetslarm särskilt boende Dnr TI 2019-2076
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Everon Sverige AB avtalet gällande trygghetslarm 
särskilt boende. (KS Del/2020 § 33)

Tilldelningsbeslut ramavtal beläggning och anläggningsarbeten Katrineholm, Flen och 
Vingåker Dnr TI 2019-2035
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela avtal gällande ramavtal beläggning och 
anläggningsarbeten enligt följande rangordning:
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1. NCC Industry Aktiebolag
2. Peab Asfalt AB
3. Skanska Industrial Solutions AB
(KS Del/2020 § 34)

Tilldelningsbeslut grus och fyllnadsmaterial Dnr TI 2019-2098
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela NCC Industry Aktiebolag och Åkernäs Gräv och 
Landbruk Aktiebolag avtalet gällande grus och fyllnadsmaterial. (KS Del/2020 § 35)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrens Omr 14 geoteknisk utredning Ramavtal tekniska 
konsulter/sammansatta kompetenser Dnr TI 2016-1096B
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Ramboll Sweden AB avtalet gällande Förnyad 
konkurrens Omr 14 geoteknisk utredning Ramavtal tekniska konsulter/sammansatta 
kompetenser Dnr TI 2016-1096B. (KS Del/2020 § 36)

Tilldelningsbeslut trygghetslarm ordinärt boende Dnr TI 2019-2026
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Everon Sverige AB avtalet gällande trygghetslarm 
ordinärt boende. (KS Del/2020 § 37)

Tilldelningsbeslut Trakor Dnr TI 2019-2116
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Rosenqvist Maskin AB avtalet gällande traktor. (KS 
Del/2020 § 38)

Tilldelningsbeslut däck och däckservice Dnr TI 2019-2071
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela Däckia AB avtalet gällande däck och däckservice. 
(KS Del/2020 § 39)

Tilldelningsbeslut Lokalvård Dnr TI 2019-2051
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att tilldela avtalet gällande lokalvård enligt följande indelning.
Område 1 Väster – Samhall AB
Område 2 Öster – Rengörare Näslund AB
(KS Del/2020 § 40)

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning möbler förskola Sörgårdens förskola Dnr TI 
2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att tilldela Lekolar AB avtalet gällande förnyad konkurrensutsättning 
möbler förskola, Sörgårdens förskola. (KS Del/2020 § 41)

Tilldelningsbeslut datatillbehör och toners Dnr TI 2019-2033
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Dustin Sverige AB avtalet gällande datatillbehör och toners. (KS Del/2020 § 42)
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Tilldelningsbeslut offentlig gestaltning nybyggnation - Dufvegårdens äldreboende Dnr TI 2019-
1068
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att tilldela avtalet gällande offentlig gestaltning nybyggnation - 
Dufvegårdens äldreboende enligt nedan:
Delområde A – Entré (huvudentré med tillhörande korridorer): Jonathan Josefsson
Delområde B – Trapphall plan 2 (grön): Gunilla Maria Poignant
Delområde C – Trapphall plan 3 (röd): Konstnär Anna Berglund AB
Delområde D – Trapphall plan 4 (blå): Konstnär Astrid Göransson
(KS Del/2020 § 43)
Dnr KS/2020:174-000

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Beslut om att flytta fram Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att 
Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 flyttas fram till kommunstyrelsens 
sammanträde senast i juni 2020. (KS Del/2020 § 20)
Dnr KS/2020:129-042

Inställande av kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2020
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa in 
kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2020.(KS Del/2020 § 21)
Dnr KS/2020:131-000

Förlängning av styrdokuments giltighetstid
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förlänga 
giltighetstiden för de styrdokument vars giltighetstid löper ut 2020-06-30 till att gälla till 
och med 2020-12-31. (KS Del/2020 § 22)
Dnr KS/2020:140-003

Fördelning av bygdepeng 2020
Näringslivschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng 
enligt följande:
Valla – Sköldinge sockenråd 33 000 kronor 
Lerbo sockenråd 17 000 kronor
Björkviks bygdekommitté 33 000 kronor
Julita Sockenråd 17 000 kronor
(KS Del/2020 § 24)
Dnr KS/2020:141-141

Yttrande över kompletterande samråd avseende nybyggnation av 130 kV-ledning mellan 
Hedenlunda och Oxelösund i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, 
Södermanlands län
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att delegera till 
mark - och exploateringschefen Mats Lundevaller att yttra sig på kommunens vägnar 
gällande kompletterande samråd avseende nybyggnation av 130 kV-ledning mellan 

ProSale Signing Referensnummer: 888923



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-05-27 36 (39)

Ordförandens sign Justerandes sign

Hedenlunda och Oxelösund i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, 
Södermanlands län. (KS Del/2020 § 28)
Dnr KS/2020:144-209

Bidrag till att möjliggöra mötesplatser utomhus vid kommunens äldreboenden och servicehus
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till vård- och omsorgsförvaltningen för att möjliggöra 
mötesplatser utomhus vid kommunens äldreboenden och servicehus med anledning av 
Covid-19.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2020 § 58)
Dnr KS/2020:179-045
_________________
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§ 89   

Meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2020-02-28 med 
Gemensamma patientnämnden.
Handl nr 2020:626

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-02-28 med 
Gemensamma patientnämnden, § 3/20 – Gemensamma patientnämndens 
verksamhetsberättelse för 2019.
Handl nr 2020:627

Sörmland Vatten och Avfall AB har översänt protokoll fört vid årsstämma, 2020-04-07.
Handl nr 2020:749

Katrineholm Vatten och Avfall AB har översänt protokoll fört vid årsstämma, 2020-04-07.
Handl nr 2020:750

Trosa kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-04-29, § 35 – Antagande av kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsordning.
Handl nr 2020:976

Övrigt
Erbjudande av lägenheter
Katrineholms Fastighets AB har inkommit med ett erbjudande till Katrineholms kommun 
att hyra fyra lägenheter i flerfamiljshus på fastigheten Pantern 2.
Dnr KS/2020:106-246

Remiss av promemorian: Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av 
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över en remiss av promemorian 
Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten 
till dagersättning vid eget boende.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun väljer att inte yttra sig i 
ärendet.
Dnr KS/2020:182-659
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-05-27 38 (39)

Ordförandens sign Justerandes sign

Mälardalsrådet har översänt rapporten Bristen på samhällsbyggare inom 
infrastruktursektorn 
Handl nr 2020:682, 2020:683
_________________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-05-27 39 (39)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 90   

Trevlig sommar 
Ordförande Göran Dahlström (S) tackar kommunstyrelsen och tjänstemän för första 
halvåret 2020 och önskar alla en skön och bra sommar.

Inger Fredriksson (C) framför på kommunstyrelsens vägnar ett tack till ordföranden och 
önskar honom detsamma.
_________________
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Katrineholm 2020-05-27 

Särskilt yttrande 

KS/2020:157 - 009 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt ekologiska 
fotavtryck har Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Världen består av små 
och stora lokalsamhällen och Katrineholm är ett av dem.  

Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi ca tio år på oss att göra de förändringar som 
krävs för att ställa om samhället för att på allvar kunna motverka den klimatkris vi befinner 
oss i. Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara en del av lösningen, eller en 
del av problemet. För oss i Miljöpartiet är valet enkelt – vi vill vara en del av lösningen, och 
vill även att Katrineholms kommun ska vara det. Detta gäller inte minst när det kommer till 
nyproduktion av bostäder och andra fastigheter.  

Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs är klimatsmarta och långsiktigt 
hållbara och byggs med beprövade byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som går att 
återvinna. Vi vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre 
kemikalier används för att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man 
bygger hus med smarta lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel av energi för 
att fungera. Vi vill också att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik 
används när man bygger om befintliga objekt. Att bygga klimatsmart och miljövänligt är inte 
minst viktigt när det gäller uppförande av t ex förskolor och skolor och annan kommunal 
byggnation. 

När det gäller försäljning av kommunal mark till externa aktörer för uppfarande av bostäder 
och andra byggnader är vi av den bestämda uppfattningen att kommunen ska ställa sådana 
miljökrav på den byggnation som ska uppföras att man medverkar till en tydlig utveckling av 
ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande eller att man väljer att anvisa mark till 
byggföretag som själva har en tydlig miljöprofil, t ex bygger hus i trä. Samma krav ska 
naturligtvis gälla byggnation som kommunen genomför i egen regi, exempelvis via KFAB. 

Vi tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att det i ett policydokument för markanvisning 
och exploatering som tas fram år 2020 inte finns något som pekar i den riktningen, att 
kommunen i ett av sina viktigaste policydokument avhänder sig möjligheten att påverka i mer 
hållbar riktning.  

Eftersom vi under denna mandatperiod bara har en ersättarplats i kommunstyrelsen har vi inte 
möjlighet att yrka på något eller reservera oss mot beslut. Om vi haft den möjligheten skulle 
vi yrkat på återremiss av ärendet för komplettering med skrivningar som tydligt pekar på att 

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-05-27 § 70
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förvärv av kommunal mark kräver att den byggnation som uppförs medverkar till en 
utveckling av ett mer klimatsmart byggande. 
 
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 
 
Datum enligt ovan 
 

Nicklas Adamsson  
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Bilaga B kommunstyrelsen 2020-05-27 § 71 

Reservation: Revidering av personalpolitiska programmet KS/2019:418

Jag yrkade att följande meningar skulle strykas ur förslaget till reviderad personalpolitiskt 
program.

I Katrineholms kommun är lönepolitiken viktig för att nå verksamhetens mål och de som verkligen 
gör skillnad ska belönas.

Vi har ändamålsenlig lönespridning samt individuella och differentierade löner.

Jag yrkade vidare att:

En målsättning om att minska löneklyftorna bland kommunens anställda skrivs in i det reviderade 
förslaget till personalpolitiskt program.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/5–2020
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Bilaga C kommunstyrelsen 2020-05-27 § 80 

Reservation. Riktlinjer för chefsanställningar i Katrineholms Kommun 
KS/2020:125

I förslaget till riktlinjer för chefsanställningar i Katrineholms Kommun var en av punkterna följande.

3) Avtal om avslutad anställning

Om initiativet till avslut av förordnade, eller nekande till förlängning kommer från arbetsgivarens sida 
så kan överenskommelse träffas om att förvaltnings-chefen slutar och får den då gällande 
månadslönen för 18 månader utbetald. En annan lösning med motsvarande kostnad kan prövas. 
Grundregeln är att sam-ordning ska ske med andra eventuella inkomster under perioden.

Jag yrkade på avslag på den delen av beslutet med motiveringen att det inte är acceptabelt att 
Katrineholms Kommun köper ut chefer för miljonbelopp när en vanlig anställd i kommunen endast 
kan drömma om ett guldkantat avgångsvederlag vid uppsägning.  Det kan inte heller vara så att en 
chefsrekrytering står eller faller beroende av storleken på avgångsvederlaget. Det är inte 
kommunens uppgift att dela ut miljonbelopp av skattepengar i avgångsvederlag.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/5–2020
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DNR KS/2020:191-232 och KS/2020:192-232

Reservation angående köpeavtal del av fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 samt del av 
Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2

Vi yrkade i första hand återremiss på ärendet för att rätta till de brister som vi ser i köpeavtalet och i 
andra hand avslag.

Vi – Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet – är positiva till överlåtelse av mark, så att 
företag kan växa och ge fler arbetstillfällen. Vi är också positiva till att det kan byggas nya bostäder på 
lämplig mark. Det köpeavtal som tagits fram för Djulö 2:5 och Djulö 2:8 har dock stora brister, främst 
när det gäller miljön.

Köparen (kommunen) har gjort en miljöundersökning, som enligt avtalet är genomförd utan 
anmärkning. Det stämmer tyvärr inte. Följande text är hämtad från Rambolls granskningshandling:

”7. Slutsats
Vid undersökningen har tunga alifater över KM har påvisats i en punkt, belägen vid vad som 
förmodas ha varit ett gammalt asfaltsupplag. Föroreningen är koncentrerad till det ytligaste 
bärlagret, men låga halter förekommer även i underliggande massor. I punkten som ligger i 
anslutning till drivmedelscisternen (R2004) har inga halter över naturvårdsverkets riktvärden 
påvisats.
Metaller i form av kadmium och bly har påträffats i halter som marginellt överskrider riktvärdena 
för MRR. Om de förhöjda halterna beror på naturliga variationer i bakgrundshalten vid källan av de 
tillförda fyllningsmassorna, eller är resultatet av en förorening går ej att avgöra.

Samtliga uppmätta halter representerar endast respektive borrpunkt, och ger endast en indikation 
på situationen inom området. Halterna kan variera mellan punkterna och på andra delar av 
fastigheten. Om kompletterande undersökningar erfordras eller ej, beror på val av framtida 
markanvändning. Vid nuvarande oförändrad markanvändning krävs ingen åtgärd.

7.1 Upplysning och anmälan
Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området 
tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.

Eftersom förorening över Naturvårdsverkets riktvärden har påträffats, bör denna rapport delges 
miljöavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan 
till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering 
av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. Med hänsyn till att den utförda under-
sökningen påvisat föroreningshalt över KM kan risken ej avskrivas som ringa. Med hänsyn till 
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halten över KM har är det ett beslut för stadsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att avgöra om 
anmälan erfordras innan planerade markingrepp.”

Om annan markanvändning ska ske måste alltså området saneras. Därtill kommer att inte någon 
undersökning av radon gjorts.

I avtalet borde miljöaspekten tagits upp, eftersom kommunen avser att bostäder ska uppföras inom 
området. I det andra avtalet för Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2 finns skrivningen: ”I det fall 
det skulle påträffas markföroreningar inom fastigheterna som kräver sanering överstigande 
1 000 000 kr, har köparen rätt att häva avtalet och låta köpet återgå. Utan att någon part kan kräva 
ersättning för kostnader eller uteblivna framtida intäkter.” Det är mindre sannolikt att detta ska 
inträffa inom dessa områden, som inte haft någon industriell verksamhet tidigare, än för området vid 
åsporten. Därför borde det ha funnits med i avtalet en skrivning om hur saneringen ska bekostas.

I övrigt fanns fler oklarheter i underlaget, vad gäller det ekonomiska värdet av affären samt 
placeringen av området i Lasstorp, vilket kan ha inverkan på marknadsvärdet. 

Mot bakgrund av detta, yrkade vi i första hand återremiss på ärendet och i andra hand avslag.

Då våra yrkanden avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 maj 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek

Joha Frondelius, Kristdemokraterna Tony Rosendahl, Vänsterpartie
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Katrineholm 27 maj 2020 

Särskilt yttrande 

Miljöpartiet har endast en ersättarplats i Kommunstyrelsen (KS) och kan därför inte yrka på något 
eller reservera sig. Vi kan endast lämna in ett särskilt yttrande om vi på något sätt vill markera mot ett 
beslut som fattas. Och det särskilda yttrandet kan endast tillfogas protokollet om KS godkänner detta.  

Med detta särskilda yttrande ansluter jag mig till de ståndpunkter C, KD, V och Jesper Ek framför 
nedan.  

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Datum enligt ovan 

Nicklas Adamsson 

______________ 

DNR KS/2020:191-232 och KS/2020:192-232 

Reservation angående köpeavtal del av fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 samt del av Sandbäcken 
3:1 och del av Lasstorp 4:2

Vi yrkade i första hand återremiss på ärendet för att rätta till de brister som vi ser i köpeavtalet och i 
andra hand avslag. 

Vi – Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet – är positiva till överlåtelse av mark, så att 
företag kan växa och ge fler arbetstillfällen. Vi är också positiva till att det kan byggas nya bostäder 
på lämplig mark. Det köpeavtal som tagits fram för Djulö 2:5 och Djulö 2:8 har dock stora brister, 
främst när det gäller miljön. 

Köparen (kommunen) har gjort en miljöundersökning, som enligt avtalet är genomförd utan 
anmärkning. Det stämmer tyvärr inte. Följande text är hämtad från Rambolls granskningshandling: 

”7. Slutsats 
Vid undersökningen har tunga alifater över KM har påvisats i en punkt, belägen vid vad som förmodas ha varit ett gammalt 
asfaltsupplag. Föroreningen är koncentrerad till det ytligaste bärlagret, men låga halter förekommer även i underliggande 
massor. I punkten som ligger i anslutning till drivmedelscisternen (R2004) har inga halter över naturvårdsverkets riktvärden 
påvisats. 
Metaller i form av kadmium och bly har påträffats i halter som marginellt överskrider riktvärdena för MRR. Om de förhöjda 
halterna beror på naturliga variationer i bakgrundshalten vid källan av de tillförda fyllningsmassorna, eller är resultatet av en 
förorening går ej att avgöra. 

Samtliga uppmätta halter representerar endast respektive borrpunkt, och ger endast en indikation på situationen inom 
området. Halterna kan variera mellan punkterna och på andra delar av fastigheten. Om kompletterande undersökningar 
erfordras eller ej, beror på val av framtida markanvändning. Vid nuvarande oförändrad markanvändning krävs ingen åtgärd. 

7.1 Upplysning och anmälan 
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Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara 
förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Eftersom förorening över Naturvårdsverkets riktvärden har påträffats, bör denna rapport delges miljöavdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. 
 
Enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten 
vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av förorening om denna risk inte bedöms som 
ringa. Med hänsyn till att den utförda under-sökningen påvisat föroreningshalt över KM kan risken ej avskrivas som ringa. 
Med hänsyn till  
 
halten över KM har är det ett beslut för stadsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att avgöra om anmälan erfordras innan 
planerade markingrepp.” 
 

Om annan markanvändning ska ske måste alltså området saneras. Därtill kommer att inte någon 
undersökning av radon gjorts. 

I avtalet borde miljöaspekten tagits upp, eftersom kommunen avser att bostäder ska uppföras inom 
området. I det andra avtalet för Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2 finns skrivningen: ”I det fall 
det skulle påträffas markföroreningar inom fastigheterna som kräver sanering överstigande 1 000 000 
kr, har köparen rätt att häva avtalet och låta köpet återgå. Utan att någon part kan kräva ersättning för 
kostnader eller uteblivna framtida intäkter.” Det är mindre sannolikt att detta ska inträffa inom dessa 
områden, som inte haft någon industriell verksamhet tidigare, än för området vid åsporten. Därför 
borde det ha funnits med i avtalet en skrivning om hur saneringen ska bekostas. 

I övrigt fanns fler oklarheter i underlaget, vad gäller det ekonomiska värdet av affären samt 
placeringen av området i Lasstorp, vilket kan ha inverkan på marknadsvärdet.  

Mot bakgrund av detta, yrkade vi i första hand återremiss på ärendet och i andra hand avslag. 

Då våra yrkanden avslogs, reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 27 maj 2020 

 

Inger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek 

 

Joha Frondelius, Kristdemokraterna Tony Rosendahl, Vänsterpartiet 
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Bilaga F kommunstyrelsen 2020-05-27 § 85 

Reservation. Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022–2023 KS/2020:129

Jag yrkade ifall till Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv. Då jag inte fick gehör för 
mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/5 - 2020
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DNR KS/2020:129 - 042

Reservation angående Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023

Katrineholm 2021
Coronapandemin förändrade förutsättningarna 2020. Allt blev olikt och ändå likt. Människors vardag 
ställdes om och kommunen fick anpassa sin verksamhet till myndigheternas krav för att försöka 
mildra smittans direkta effekter. Hur Coronaviruset kommer att påverka samhället på kortare och lite 
längre sikt kan ingen uttala sig om. Centerpartiet anser dock att det är fortsatt viktigt 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.

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 omsorgslyftet för att höja personalens kompetens samt inleda ett arbete med att öka 
personalkontinuiteten, för att öka de äldres trygghet och minska riskerna för att sprida smittor.

Föreningslivet har som alltid stor betydelse för att samhället ska fungera. Resurser måste finnas för 
att möta tiden efter Corona, då verksamheter har legat nere och för att engagera nya medlemmar i 
föreningsaktiviteter. Allt behöver inte skötas av kommunen, nya samarbeten kan vara berikande.

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.

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över tid och 
med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder 
gör att övriga investeringar får stå tillbaka. 

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under 
kommande år och utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.

ProSale Signing Referensnummer: 888923



Bilaga G kommunstyrelsen 2020-05-27 § 85 

          

                     

ÅTAGANDEN

Centerpartiet avsätter medel till nämnderna för löneuppräkning.

Centerpartiet satsar 4 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. 

Centerpartiet satsar 4 miljoner för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen.

Centerpartiet anser att Katrineholm ska använda sig av omsorgslyftet för att öka andelen utbildad 
personal inom äldreomsorgen.

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.

Föreningen Katrineholmsrevyn är en ideell förening som sätter upp en revy per år efter Nyår. Denna 
förening bör behandlas som andra föreningar i kommunen och ansökan ska därför prövas av 
kulturnämnden och inrymmas i nämndens budget.

Mot bakgrund av detta och de sparkrav som majoriteten lagt på flertalet av kommunens nämnder, 
yrkade Centerpartiet avslag på Katrineholmsrevyns ansökan om bidrag från kommunstyrelsen.

Då vårt förslag till planeringsförutsättningar avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 maj 2020
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Inger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek
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