PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-01-27 Turbinen, Lokstallet, klockan 08:15 – 10:15

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), Jesper Ek (-), Marie-Louise Karlsson (S), Tony
Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Gunilla Magnusson (S)

Ersättare

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, ekonomioch personalchef Susanne Sandlund, näringslivschef Stefan Toll, utredare Cecilia Nordqvist,
1:e handläggare Andreas Karlsson, förvaltningschef Lena Ludvigsson

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)

Justeringens plats
och tid

2021-02-02

Paragrafer

§7- §22

Datum för anslags uppsättande 2021-02-03

Datum för anslags nedtagande 2021-02-24

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1026038

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27

2 (23)

§7

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringen att ledamotsinitiativet som
väckts av Inger Fredriksson (C),med rubriken Kommunens insatser för näringslivet i
Covid-tider, hanteras sist.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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§8

Kommunstyrelsens verksamhet
Kommundirektören Sari Eriksson lämnar bland annat följande information:
Regionen ansvarar för vaccinering.
Från hösten fram tills nu har det förekommit enstaka coronafall per
vecka inom kommunens omvårdnadsverksamhet.
Det är nu möjligt att öppna aktiviteter för de som är födda 2005 och
senare.
Biblioteket bedriver verksamhet men lokalen är stängd till den 7
februari.
Gymnasiet har en tredjedel av eleverna på plats fram till sportlovet och
därefter två tredjedelar till april 2021. Högstadiet har fram till
sportlovet två tredjedelar av eleverna i skola därefter kommer
undervisningen att pågå som vanligt. Öppna förskolan är stängd.
KFUM:s fritidsgård Triangelgården är stängd men planeras att öppnas
inom en snar framtid.
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om den senaste
medarbetarundersökningen som gjordes under december 2020. Undersökningen är
framtagen av SKR och har skickats ut till ca 3000 anställda i kommunen. Cirka två
tredjedelar har besvarat enkäten. Resultatet kommer att bearbetas för att resultera i en
handlingsplan för åtgärder.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari
Eriksson och ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Näringslivsrådets arbete 2020
Christer Sundqvist (M), ordförande i näringslivsrådet, och näringslivschefen Stefan Toll
informerar om arbetet som bedrivits i näringslivsrådet under 2020 i enlighet med
kommunstyrelsen beslut om årlig återrapportering. Bland annat lämnas följande
information:
Arbete har bedrivits utifrån samarbetsprogrammet som togs fram
2018.
Det har varit fler träffar under 2020 jämfört med året innan.
Rådet har lagt mycket tid på frågor kring covid-19.
Kompetensförsörjning ses som en viktig fråga för rådet.
Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD),
Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S) samt näringslivschefen Stefan Toll.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:7 009

Revidering av Dagvattenpolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar revideringarna i Dagvattenpolicyn.

Sammanfattning av ärendet
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16 §
120 och har nu tagits upp för revidering. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet
gällande dagvatten finns en ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan
gemensamt i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommuner samt gemensamma VAbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
samhällsbyggnadsförvaltningar.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i respektive kommun med mer detaljerade
bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan för
dagvatten. I handlingsplanen fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och
mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och
vidare till tillsyn enligt miljöbalken.
Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande
klimatanpassning av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt
omhändertagande av dagvatten för att klimatanpassa tätorterna. I tidigare version av
Katrineholms dagvattenpolicy redogjordes även för den ansvarsfördelning som ska gälla
för olika ansvar i frågan. Detta kommer respektive kommun ta ställning till utifrån de
lokala förutsättningar som råder.
Förslaget har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden, service- och
tekniknämnden, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Västra Sörmlands räddningstjänst.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Samrådsredogörelse – Dagvattenpolicy
Förslag - Dagvattenpolicy
Nu gällande - Dagvattenpolicy
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:197 179

Fastställande av Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer det av direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst
antagna styrdokumentet Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst
2021–2023.

Sammanfattning av ärendet
VSR översände ett förslag till Handlingsprogram till Katrineholms kommun på remiss
vilken besvarades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2020 § 124.
Därefter beslutade direktionen för VSR på sammanträde den 7 oktober 2020 (efter
redaktionella ändringar) att anta handlingsprogrammet och lämna det vidare till
medlemskommunerna.
I verksamhetsplanen står att det att Handlingsprogrammet ska redovisa direktionens
vilja och tolkning av medlemsuppdraget och att programmet antas av direktionen. I
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst angående Räddningstjänstverksamhet
står det att handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen samt fastställas av
respektive medlemskommuns fullmäktige.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Handlingsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens
vilja 2021–2023
Direktionens beslut, 2020-10-07, § 23
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:322 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst
2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2020.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2020.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 4,3 mnkr och prognostiserat utfall per helår utgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2020.
Av redovisningen framgår att tre av sju verksamhetsmål inte är uppfyllda vilket förklaras
av att verksamheten begränsats av covid-19.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2020-10-07, §
21
Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2020
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst - PWC
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:346 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för
Vårdförbundet Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden
januari till och med augusti 2020 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet efter balanskravsjusteringar för perioden är positivt med 1513 tkr. Prognosen
för helåret pekar mot ett resultat om 800 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
Delårsrapport för perioden 2020-01 -01– 2020-08-31, Vårdförbundet
Sörmland
Granskning av delårsbokslut 2020 för Vårdförbundet Sörmland, EY
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, revisorerna i Vårdförbundet
Sörmland
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:114 609

Svar på motion om en samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens
och socialnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) och Jesper Eks (-) yrkande
reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion
om samordnad organisation av kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att genomföra
en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där integration och
arbetsmarknadsinsatser placeras”.
Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden och socialnämnden vilka båda föreslår
avslag på motionen. Detta med motiveringen att frågan om hur de verksamheter som
motionen berör ska organiseras har prövats i närtid i och med revideringen av
samverkansavtalet mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner i den gemensamma
Viadidaktnämnden 2018.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-08-30 § 155 till kommunledningsförvaltningen att ta
fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter. Utifrån de förslag
som framkom i uppdraget beslutade kommunfullmäktige att fortsätta samverkan i
Viadidaktnämnden och det reviderade reglementet för Viadidaktnämnden började gälla
den 1 januari 2019. Varken Viadidaktnämnden eller socialnämnden ser något påtagligt
behov av att ompröva organisationen för dessa verksamheter.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2020-10-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Viadidaktnämndens beslut 2020-09-22, § 40
Socialnämndens beslut 2020-09-29 § 72
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-08-24

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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Motion – En samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), 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 Joha Frondelius (KD) och Jesper Eks (-) yrkande.
Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2019:395 025

Svar på motion om buller i förskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig
Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) och Inger Fredriksson (C).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att små barn lider
av buller – skyddas inte av lagen. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid byggandet av
nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända fakta utanför lagstiftningen.
Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i gamla som nya
fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga bullernivåer?”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Bildningsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-01-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Bildningsnämndens beslut 2020-09-29, § 34
Tjänsteskrivelse, bildningsförvaltningen, 2020-09-16
Motion om buller i förskolan, 2019-11-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (-) och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) och
Inger Fredriksson (C), bifall till motionen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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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 Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande. Han
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:314 750

Svar på remiss - Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer redovisat förslag till yttrande och översänder det till
regeringskansliet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har fått tillfälle att yttra sig över remissen Svar på remiss Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Remissen har skickats till vårdoch omsorgsnämnden och socialnämnden vilka har inkommit med varsitt yttrande vilka
sammanställts i ett förslag till yttrande.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Yttrande över remiss - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU
2020:47) inklusive yttrandena från vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden
Remiss - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) se
länk;
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Regeringen.se

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) samt utredaren
Cecilia Nordqvist, vård-och omsorgsförvaltningen, och 1:e handläggaren Andreas
Karlsson, vård-och omsorgsförvaltningen och förvaltningschefen Lena Ludvigsson
(socialförvaltningen).
Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:278 754

Revisionsrapport - Gransking av socialnämndens
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt
bistånd till egen försörjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning avseende socialnämndens
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande
samt socialnämndens granskningsyttrande. I kommunens budget för 2020 fanns 3 mnkr
avsatta för arbetsmarknadsåtgärder budgeterat på Viadidaktnämnden. I budget 2021
har Viadidaktnämnden tillförts ytterligare 1 mnkr utöver de 3 mnkr som budgeterats
tidigare. Dessutom har service- och tekniknämnden tillförts 1 mnkr avsett för
åtgärdsanställningar.
I budgeten för 2021 finns även två särskilda uppdrag formulerade till socialnämnden att
införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig
närvaro samt att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och
välfärdsbedrägerier.
Kommunstyrelsen kommer inom ramen för sin uppsiktsplikt fortsatt följa
socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till att bli
självförsörjande.

Ärendets handlingar
Ordförande och förste vice ordförandes skrivelse, 2021-01-20
Socialnämndens beslut, 2020-10-27, § 87
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19
Granskningsrapport - Gransking av socialnämndens arbete med att få
individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Socialnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1026038
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KS/2020:299 100

Revisionsrapport - Granskning av
informationssäkerhet - Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att Västra
Sörmlands Räddningstjänst ska inkomma med en återapportering av vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av arbetet med förbundets
informationssäkerhet. Återrapporteringen ska lämnas in till kommunstyrelsen
samtidigt som delårsrapporten för 2021.
2. I övrigt lägger kommunstyrelsen rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna inom Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat om direktionen har
säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. Utifrån
granskningen, daterad 2020-09-04, bedömer revisorerna att direktionen inte uppfyller
det som krävs för att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
I förbundets svar till revisorerna, daterat 2020-10-12, beskriver förbundet vidtagna och
planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-14
Revisionsrapport Granskning av informationssäkerhet – Västra Sörmlands
räddningstjänst, 2020-09-04
Svar på revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet, 2020-10-12
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:16 111

Näringlivsrådets sammansättning 2021 - 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i näringslivsrådet under 2021 -2022

Christer Sundqvist, ordförande

Katrineholms kommun, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Louise Magnusson, vice ordförande

plus Katrineholm

Göran Hallinder

Kronfågel AB

Johan Lagerholm

LRF Sörmland, LRF kommungrupp

Stefan Edlund

Västra Sörmlands Näringsliv, VSN

Jaana Olsson

Bela Mode

Caroline Bonde Deichman

Eriksbergs Säteri AB

Håkan Bennetoft

Företagarna KFV

Emma Cosmo

Hyreshuset

Birgitta Hammar

Katrineholms Tekniska College

Thomas Lövgren

Nyföretagarcentrum

Katarina Jansson

Sörmlands Sparbank

Patrik Wirlén

Matpiraten

Sarah Lagerbäck

Hotell Statt

Näringslivschef

Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen

Näringlivsutvecklare

Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Jesper Eks (-) yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 att utse ett näringslivsråd för perioden
2011 – 2014. Beslutet togs utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige.
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Rådets syfte skulle enligt uppdraget vara att möjliggöra dialog mellan kommunen och
näringslivet. Detta genom informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar för
diskussion och eventuell vidare beredning i näringslivet och kommunen.
Ett nytt råd inrättades även för perioden 2015 – 2018. År 2019 beslutade
kommunstyrelsen om en ny rådsperiod för tiden 2019 – 2022. Ledamöter utsågs för
tiden 2019 – 2020. Förslag finns nu om ledamöter för tiden 2021- 2022.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-20

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M),Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) samt näringslivschefen Stefan
Toll.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), att näringslivsrådet ska
utökas med en representant för oppositionen och föreslår att Inger Fredriksson (C) ska
utses som oppositionens representant. Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) och Jesper Eks
(-) yrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Samtliga i näringslivsrådet
Näringslivskontoret
Akten
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KS/2021:18 042

Kommunstyrelsens plan med budget 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2021, vilken avser ekonomiska ramar
för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga B.
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 Joha Frondelius (KD).
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören med ledning, kommunledningsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsen
avseende år 2021, utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför planperioden
2021-2023 utgår från Vision 2025, Katrineholm – Läge för Liv & Lust, översiktsplanen, aktuell
kommunplan samt Övergripande plan med budget som fastställts av kommunfullmäktige.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämndens plan med budget 2021, kommunstyrelsen (förslag)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (-), Tony
Rosendahl (V), Mica Vemic (SD) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), avslag till förmån för
Centerpartiets tidigare framlagda förslag till alternativ till Övergripande plan med budget
2020-2022.
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) yrkar avslag till förmån för deras respektive,
tidigare, framlagda förslag till alternativ till Övergripande plan med budget 2020-2022.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och vart och ett av de framställda
avslagsyrkandena. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 21

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt ett protokoll från sammanträde 2020-10-23 med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Hnr 2020:2367
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet med
Gemensamma patientnämnden 2020-09-18, § 8/20 – Sammanträdesdatum för
gemensam patientnämnd 2021.
Hnr 2020:2380
Service – och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll STN Del/2020 § 11 –
Tillfällig nedstängning med anledning av lokala allmänna råd för Södermanlands län.
Hnr 2020:2406
Energikontoret Mälardalen AB har översänt ett protokoll från extrainsatt styrelsemöte
2020-10-15.
Hnr 2020:2428
Bildningsnämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 35 – Beslut om att bedriva
undervisning på distans.
Hnr 2020:2453
Service- och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 18 – Fortsatt tillfällig
nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.
Hnr 2020:2644
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med
Regionfullmäktige 2020-11-24, § 158/20 – Aktivitetsplan 2021 inom Kulturplan Sörmland
2019-2022.
Hnr 2020:2653
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård, 2020-12-11.
Hnr 2020:2682
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Service- och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 1 – Stängt
sammanträde, service- och tekniknämnden 2021-01-28
Hnr 2021:97
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Södermanland har översänt en skrivelse – Beslut om föreskrift om förbud
mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av covid -19.
Hnr 2020:2398
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Återbetalning av bidrag – Katrineholms konstgräscup 2020. 14 191 kronor av bidraget
har betalats tillbaka på grund av att cupen blev inställd på grund av covid-19.
Dnr KS/2020:84-045
Remiss
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen En annan möjlighet
till särskilt stöd, reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42).
Efter avstämning med bildningsförvaltningen avstår Katrineholms kommun att svara på
remissen.
Dnr KS/2020:266-600
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Enhetlig och effektiv
marknadskontroll.
Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun
avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2020:276-00
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44).
Efter avstämning med kommunjuristen avstår Katrineholms kommun att svara på
remissen.
Dnr KS/2020:282-000
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Länsstyrelsens
program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen inte behöver yttra sig
över remissen. Katrineholms kommun avstår därmed från att yttra sig i ärendet.
Dnr KS/2020:343-170
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Samråd
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över Detaljplan för del av
Sävstaholm 13:6 m.fl. – Vingåkers kommun.
Efter avstämning med samhällsbyggnadsförvaltningen avstår Katrineholms kommun att
svara på samrådet.
Dnr KS/2020:355 212
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 20/2020 –
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.
Hnr 2020:2755
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 24/2020 –
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
Hnr 2020:2756
Verksamhetsplan
Vårdförbundet Sörmland har översänt Verksamhetsplan med budget för år 2021 – 2023
Hnr 2020:2268 och 2020:2269
Övrigt
Mälardalsrådet har översänt – Framtidens resor, storregional systemanalys för
Stockholm-Mälarregionen.
Hnr 2020:2618
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KS/2021:21 149

Ledamotsinitiativ - Kommunens insatser för
näringslivet i Covid-tider
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga C.

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har som ett ledamotsinitiativ initierat ärende om Kommunens
insatser för näringslivet i Covid-tider med följande yrkande:
”Att kommunsstyrelsen förlänger de gjorda satsningarna och ger kommundirektören i
uppdrag att snabbutreda hur kommunen ytterligare kan hjälpa företag ta sig igenom
krisen.”

Ärendets handlingar
Ledamotsinitiativ – Kommunens insatser för näringslivet i Covid-tider,
2021-01-27
Svar på ledamotsinitiativet Kommunens insatser för näringslivet i
Covid-tider, 2021-01-27

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström
(S) och Jesper Ek (-).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till initiativet.
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på initiativet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på avslag
respektive bifall till initiativet. Han finner att styrelsen beslutar avslå det framställda
ledamotsinitiativet.
Ordförandens sign
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Bilaga A kommunstyrelsen 2021-01-27 § 19

Reservation-Näringslivsrådets sammansättning 2021 - 2022 KS/2021:16
Näringslivet är en fråga som berör alla partier. Traditionellt när man tillsätter råd så är det brukligt att
de är tvärpolitiska för att få till en mångfald av tankar och idéer som leder till konkreta förslag som
bidrar till en utveckling av verksamhet, i det här fallet en utveckling av näringslivet i Katrineholm.
Det är ganska uppenbart att den politiska majoriteten i Katrineholm inte vill tillvarata oppositionens
tankar och idéer och väljer istället att utestänga den från inflytande, insyn och information.
Från oppositionen yrkade vi att Näringslivsrådet skulle utökas med en plats för oppositionen och
nominerade Inger Fredriksson (C).
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.
Tony Rosendahl (V)
Inger Fredriksson (C)
Joha Frondelius (KD)
Jesper Ek (-)

Katrineholm 27/1 - 2021
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Bilaga B kommunstyrelsen 2021-01-27 § 20

DNR KS/2021: 18 - 042

Reservation kommunstyrelsens plan med budget 2021
Centerpartiet yrkade avslag till förmån för tidigare lagt budgetförslag. Centerpartiet har i vår budget
en annan syn på resursfördelningen. Vi vill bland annat se en samhällsbyggnadsnämnd, vi har avsett
mindre medel till posten oförutsett, vi vill att det tas fram en vision för kommunens
integrationsarbete och en strategi för att nå målen, vi vill se ett särskilt uppdrag för att stimulera
bostadsbyggandet på landsbygden samt att bidragen till enskilda vägar ska uppräknas.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 27 januari 2021

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Jesper Ek
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Bilaga C kommunstyrelsen 2021-01-27 § 22

Reservation KS ledamotsinitiativ 27 januari angående kommunens insatser för näringslivet i
Coronatider
Ledamotsinitiativet från Centerpartiet lämnades för att peka på den svåra situation som många
företagare lever under i väntan på att vaccineringen mot Covid-19 ger effekt. Katrineholm har
omkring 3.000 företag och de allra flesta är företag utan anställda, alltså enmansföretag. Det är
många arbetstillfällen som behöver ersättas för varje företag som inte överlever
omsättningsminskningen som Covid orsakar.
Förslaget till beslut var att kommunstyrelsen skulle förlänga de insatser som gjorts vad gäller
möjligheten att skjuta upp betalningen för hyra, avgiften för vatten och avlopp, sophämtning och
tillsyn samt att kommundirektören skulle få i uppdrag att snabbutreda hur kommunen ytterligare kan
hjälpa företag att ta sig igenom krisen.
Initiativet besvarades med att förslag till förlängning av de gjorda insatserna kommer på
nästkommande KS samt att det inte var aktuellt med något uppdrag till kommundirektören.
Det är beklagligt att det inte finns någon vilja i kommunledningen att ens undersöka insatser som
skulle kunna göra att småföretag inom framförallt handel, service och besöksnäringen tar sig igenom
krisen. Detta sker samtidigt som kommunstyrelsen tillsätter ett näringslivsråd för kontakter mellan
kommun och näringsliv.
Mot bakgrund av detta reserverar vi oss mot beslutet att avslå ledamotsinitiativet.
Katrineholm 27 januari 2021

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Jesper Ek
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