PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-03-10 Duveholmsgymnasiets aula, Västgötagatan 37 Katrineholm, klockan 08:15 –
10:00

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), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Tony
Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S)

Ersättare

Michael Hagberg (S), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, ekonomioch personalchef Susanne Sandlund, säkerhetschef Tobias Plantin, trygghets/säkerhetssamordnare Daniel Schönfeldt, trygghetsvärd Håkan Siverskog

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD)
Utsedd justerare:

Justeringens plats
och tid

2021-03-10

Paragrafer

§46- §49

Datum för anslags uppsättande 2021-03-11

Datum för anslags nedtagande 2021-04-02

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Säkerhetschefen Tobias Plantin, trygghets-/säkerhetssamordnaren Daniel Schönfeldt
och trygghetsvärden Håkan Siverskog informerar om det nyligen inrättade arbetssättet
med trygghetsvärdar.
Trygghetsvärdarna ska med ledning från säkerhetschef kartlägga områden/platser och
målgrupper för att utifrån den lokala problembilden föreslå och verkställa åtgärder. I
praktiken innebär detta som ett exempel att skolområdet och området i anslutning till
skolan kartläggs, otrygga platser identifieras och åtgärder sätts in för att skapa trygghet.
Till exempel kan trygghetsvärdana vara på platsen och hantera konflikter eller se till att
fysiska åtgärder för platsen verkställs (bättre belysning, kamera, m.m.).
Trygghetsvärdana är en operativ resurs som ska arbeta ute i fält där barn och ungdomar
finns.
Under informationen yttrar sig Michael Hagberg (S), Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD), Göran Dahlström (S), Johan Söderberg (S) samt säkerhetschefen Tobias
Plantin, trygghets-/säkerhetssamordnaren Daniel Schönfeldt och trygghetsvärden Håkan
Siverskog.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om införandet av
språktester i enlighet med tidigare beslut. Syftet är att säkerhetsställa att arbetsuppgifter
inom aktuella verksamhetsområden utförs tryggt och säkert med tillräcklig kunskap om
det svenska språket. En professionell bedömning kommer att göras inför anställning
gällande den språkliga kompetensen vad gäller läsförståelse och skriftlig förmåga.
Under informationen yttrar sig ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:28 041

Årsredovisning och bokslut 2020 för Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för 2020 med
ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga 6 i
årsredovisningen.
2. Av kommunens resultat ska 66,6 mnkr avsättas efter
balanskravsjusteringar till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet
Året 2020 har i hög utsträckning präglats av pandemin. I så gott som alla delar av
kommunkoncernen har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov och
förändrade förutsättningar.
Koncernens resultat för 2020 uppgick till 110,5 mnkr, efter extraordinära poster, vilket är 59,4
mnkr högre än föregående år. Kommunens resultat uppgick till 90 mnkr, en ökning med 49
mnkr jämfört 2019. Verksamheternas kostnader har inte ökat, utan ligger kvar på 2019 års
nivå. Koncernens kostnader har minskat något medan kommunens kostnader har ökat med
6 mnkr, eller 0,2 procent. Däremot minskade verksamheternas intäkter med cirka 4 procent.
Bolagens resultat är en följd av lägre personalkostnader, lägre uppvärmningskostnader samt
ökade intäkter för hyror och avgifter. Kommunens resultat har i stor grad påverkats av
rådande pandemi och lågkonjunktur, men de direkta ekonomiska effekterna av pandemin är
svåra att beräkna. Pandemin och konjunkturnedgången medförde kraftigt minskade
skatteintäkter men statsbidragen utökades stegvis under året.
Trots de exceptionella utmaningar som kommunen ställts inför har två av kommunens tre
finansiella mål uppnåtts samtidigt som även de flesta verksamhetsmål har uppnåtts helt eller
delvis.
Katrineholms kommun har en stabil ekonomi med goda förutsättningar. För att möta
framtiden och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden krävs flera
åtgärder:
Hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom ständiga effektiviseringar,
dämpade ambitionshöjningar, förändrade arbetssätt och digitalisering.
Minimera och prioritera investeringar för att dämpa
avskrivningskostnaderna och öka självfinansieringsgraden.
Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa.
Höja sysselsättningsgraden för anställda och ge förutsättningar att
förlänga arbetslivet.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förbättra skolresultaten.
Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med
särskilt fokus på barn och unga
Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-25
Årsredovisning 2020
Presentation av årsredovisning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla
Magnusson (S), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) samt ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund.

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna
Beslut att inkomma med kompletterande yttrande till förvaltningsrätten i mål om
lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av lokala
ordningsföreskrifter i enlighet med i ärendet redovisat förslag. (KS Del/2021 § 18)
Dnr KS/2021:271-003
Uppsägning av uppdragsavtal (servicepunkter)
Näringslivschefen, Stefan Toll, beslutar att nu gällande avtal med Julitahallen, Tempo
Valla och Björkviks handel gällande servicepunkter sägs upp. Beslutet fattas i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. (KS Del/2021 § 13)
Dnr KS/2021:66-0141
Utfärdande av fullmakt för Telge inköp i process angående upphandling av
fastighetskonsulter/mäklare
Katrineholms kommun utfärdar fullmakt för Telge inköp AB:s firmatecknare eller den
som de i sin tur vidaredelegerar till, att föra kommunens talan i upphandlingsärende
angående upphandling av fastighetskonsulter/mäklare till Katrineholms kommun. (KS
Del/2021 § 17)
Dnr KS/2021:78-000

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
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 22 februari till och med den 7 mars 2021. (KS
Del/2021 §12)
Dnr KS/2020:358-000

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bidrag till Linnéasimmet 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 30 000 kronor till Julita GOIF till Linnéasimmet.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS
Del/2021 § 11)
Dnr KS/2021:54-045
Samrådsyttrande över detaljplan för Backa förskola
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Backa förskola. (KS Del/2021 § 16)
Dnr KS/2021:55-212
Samrådsyttrande över detaljplan för Duvestrand - norra delen, Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Duvestrand – norra delen,
Katrineholm. (KS Del/2021 § 15)
Dnr KS/2021:56-212
Bidrag till Mirandamatchen
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 15 000 kronor till Katrineholm Bandy till
Mirandamatchen.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS
Del/2021 § 19)
Dnr KS/2021:80-045

Ordförandens sign

Justerandes sign
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