PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-05-26 Duveholmsgymnasiets aula, Västgötagatan 37, klockan 08:15 – 11:30

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 Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S)

Ersättare

Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael
Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande

Utredare Axel Stenbeck, kommundirektör Sari Eriksson, förvaltningschef Stefan
Jansson, säkerhetsshef Tobias Plantin, förvaltningschef Lena Ludwigsson,
ekonom Maria Asplund Håkansson, ekonomichef Regina Jalvemyr,
verksamhetscontroler Anna Marnell.

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Sekreterare: Axel Stenbeck
Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)
Utsedd justerare:

Justeringens plats
och tid

2021-06-02, elektronisk signering

Paragrafer

§80- §105

Datum för anslags uppsättande 2021-06-03

Datum för anslags nedtagande 2021-06-25

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26
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§ 80

Fastställande av dagordning
Inger Fredriksson (C) har inför dagens sammanträde väckt ett ledamotsinitiativ.
Kommunstyrelsens godkänner dagordningen och att ledamotsinitiativet hanteras vid
dagens sammanträde.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommundirektör Sari Eriksson informerar om
-

Pandemiläget, kommunstyrelsens företagsstöd, vaccinering samt
lättade restriktioner från och med den 1 juni.

-

Rapport från Folkhälsomyndigheten om hur covid-19 drabbat olika
befolknings- och demografigrupper.

-

Befolkningsstatistik.

Förvaltningschef Stefan Jansson informerar om senaste miljörankningen, trafikflödet vid
trafikstråket Djulögatan-Fredsgatan samt genomförd kundundersökning om
företagsklimatet.
Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Joha
Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl, Anneli
Hedberg (S) samt kommundirektör Sari Eriksson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Säkerhetschef Tobias Plantin informerar om situationen med den ökade mängden Atraktorer och motorburen ungdom och hur kommunen arbetar med frågan för att nå en
lösning.
Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Göran
Dahlström (S), Joha Frondelius (KD) samt säkerhetschef Tobias Plantin.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och
verksamhet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Förvaltningschef Lena Ludwigsson och ekonom Marita Asplund Håkansson presenterar
socialnämndens budgetrapport för första tertialen och vilka åtgärder man gör för att få
en budget i balans.

Under informationspunkten yttrar sig Göran Dahlström (S), Mica Vemic (SD), Gunilla
Magnusson (S) samt förvaltningschef Lena Ludwigsson och ekonom Marita Asplund
Håkansson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 84

KS/2017:544 212

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 maj 2021 § 65 att godkänna upprättat
granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021, att godkänna detaljplan för Luvsjön, etapp
4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun, samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket
överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med
motiveringen att kommunen inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med
hänsyn till bevarande av odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och
miljööverdomstolen som den 15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått
prövningstillstånd.
Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på
granskning 2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden
inom 17 yttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens
kommentarer, ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som
inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Bygg- och miljönämndens beslut 2021-05-05 § 65
Planbeskrivning, antagandehandling 2
Plankarta, antagandehandling 2
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Granskningsutlåtande 2
Illustrationsplan, granskning 2
Lokaliseringsutredning, granskning 2
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:393 009

Revidering av Program för privata utförare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av Program för privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer
för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
Ett förslag till revidering av nu gällande Program för privata utförare har skickats på
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilaga Sammanställning och besvarande av
remissvar redovisas de inkomna remissvaren.
Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden bland annat i fråga om nämndernas
ansvar.
Till programmet har riktlinjer tagits fram som stöd i arbetet med uppföljningen. I
planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från
varje förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med
arbetet med uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta
nätverk.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06
Bilaga – Sammanställning och besvarande av remissvar
Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms
kommun
Nu gällande - Program för uppföljning av privata utförare i
Katrineholms kommun
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 86

KS/2020:13 000

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad Informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Informationssäkerhetspolicy har reviderats utifrån nya lagar, krav och teknisk utveckling
där mål, principer, arbetssätt och ansvar har förtydligats. Klassningsrutiner utifrån
vedertagna klassningsmetoder har tillkommit.
Förslaget till revidering av nu gällande Informationssäkerhetspolicy har skickats på
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilagan Sammanställning av remissvar
redovisas de inkomna remissvaren.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Sammanställning av remissvar
Informationssäkerhetspolicy
Nu gällande informationssäkerhetspolicy
Inkomna remissyttranden finns att tillgå i akten
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 87

KS/2021:135 040

Revidering av Regler för indrivning av fordringar
(förslag om namnändring till Regler för
kravverksamhet)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för kravverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande regler för kommunens kravverksamhet beslutades om slutet av 2015 (KS
2015-08-17, § 185) Revideringarna syftar till att tydliggöra gällande regler och anpassa
dessa efter förändrade förutsättningar på ett förenklat språk.
Förslaget omfattar bland annat:
Förändringar av benämning, från Regler för indrivning av fordringar till
Regler för kravverksamhet.
Möjlighet att lägga ut del av kravverksamhet på annan part
(inkassoföretag).
Tydliggörande av processen: vem, hur, hänvisning till specifik
lagstiftning samt undantag som till exempel faktureringsavgift.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19
Förslag - Regler för kravverksamhet
Nu gällande - Regler för indrivning av fordringar
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:147 049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 737 000 kronor. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och
Katrineholm kommuns andel.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med enligt
lagen om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. Projekteringsunderlag för det första delprojektet har tagits fram tillsammans med
PQ Projektledning AB och kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor. Projektet har
anmälts till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti
och september 2021. Projekteringen av renovering av den stora dammen i Hyndevad
kommer sedan ta vid och Hjälmarens vattenförbund kommer då att återkomma kring
kommunal borgen även för denna del.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt
regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringansvar:
Örebro

30,5 %

Eskilstuna

14,5 %

Arboga

6,5 %

Vingåker

4,5 %

Katrineholm

4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB,
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen
för hela beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en interkommunal
fördelning, i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande
ansvarsfördelning för reglering):
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Interkommunal fördelning
Örebro

50,8 %

Eskilstuna

24,2 %

Arboga

10,8 %

Vingåker

7,5 %

Katrineholm

6,7 %

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större
krediter kräver kreditgivaren kommunal borgen.
Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar
om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med
en ansökan om kommunal borgen.
Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för
respektive kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre
dammen och sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den
större dammen i ett nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del.
Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett blir 11
miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta
motsvarar för Katrineholm kommun 737 000 kronor utifrån ett interkommunalt
andelstal om 6,7 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 263 000 kronor fördelas
mellan Örebro, Arboga, Eskilstuna och Vingåkers kommuner enligt respektive
interkommunala andelstal.
Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-05
Ansökan om kommunal borgen för investering inklusive bilagor,
Hjälmarens vattenförbund.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:165 042

Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering från 2020 till 2021 av ej påbörjad
investering för vård- och omsorgsnämnden avseende ny gruppbostad på 700 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om årsredovisning och bokslut 2020 KS/2021:28 §48 2020-03-10
för Katrineholms kommun togs beslut om ombudgetering av ej påbörjade investeringar
för nämnderna enligt bilaga 6 i årsredovisningen. I bilagan hade vård- och
omsorgsnämndens begäran ej kommit med. Därför föreslås att deras begäran godkänns
nu.
För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under
nästkommande år, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en
begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel från innevarande år till
nästkommande år i samband med årsredovisningen. Nämnderna måste ange en kort
förklaring till varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska föras om till nästa
år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för
annat ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära
ombudgetering av kvarvarande medel för året. I årsredovisningen för vård- och
omsorgsnämnden 2020 fanns följande begäran, vilket missades i bilaga 6 i kommunens
årsredovisning.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 90

KS/2020:287 309

Svar på motion om att dela bil istället för att äga egen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och andra förslag anses vara
besvarad och motionens tredje och fjärde förslag avslås.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för bifallsyrkandet till motionen reserverar sig Tony
Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att dela bil istället för att äga en egen.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller flera
bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.
Att kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens förvaltningar bara
behöver använda dagtid får utgöra en bilpool för kommuninvånarna under kvällar och
helger.
Att kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur bilpoolsbilar på ett
fördelaktigt sätt kan få attraktiva uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det
nya Parkeringshuset Loket.
Att kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra åtgärder för att
minska kommuninnevånarnas behov av att äga egen bil.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med service- och teknikförvaltningen,
utrett förslagen i motionen.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Ordförandens förslag till beslut, 2021-05-17
Motion dela bil istället för att äga egen, 2020-09-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen och avslag till förvaltningens förslag.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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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
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) yrkande. Han finner att styrelsen
biträder förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:31 212

Projektdirektiv för Framtidsplan 2050 - översiktsplan
för Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektdirektivet för Framtidsplan 2050 översiktsplan för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett projektdirektiv för framtagandet av en
ny översiktsplan för hela Katrineholms kommun. Den nya översiktsplanen har fått
benämningen Framtidsplan 2050. Projektdirektivet ligger till grund för det fortsatta
arbetet med den nya översiktsplanen. I projektdirektivet anges tidsplan med delmål och
aktiviteter samt organisation och budget. Antagande av den nya översiktsplanen är
planerat till Maj 2024. Budget för projektet finns medtaget i planeringsdirektivet 2022.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09
Projektdirektiv för Framtidsplan 2050 – översiktsplan för Katrineholms
kommun
Förslag och yrkande
Efter dialog med oppositionen yrkar Göran Dahlström (S) bifall till förvaltningens förslag
till beslut med korrigeringen att det i projektdirektivet ska ändras från ”att planen ska
spegla den politiska majoritetens uppfattning” till ” att planen ska spegla kommunens
uppfattning”.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på Göran Dahlströms (S) yrkande och finner att styrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 92

KS/2021:176 041

Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2021 för Katrineholms kommun till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för perioden den 1 januari till och med den 30 april 2021. Syftet med
tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande
till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett
första underlag inför den kommande budgetprocessen. Det är vad som beslutats i
Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som
tertialrapporten svarar upp gentemot.
Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens
verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i
fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I
tertialrapporten görs inte någon bedömning av resultatmål eller rapportering av
indikatorer, det sker först i delårsrapporten.
Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten.
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför
inte nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter
som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund.
Tertialrapportens upplägg har setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller rubriker
och innehåll jämfört med tertialrapporten 2020.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Tertialrapport 2021 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson
(C) samt ekonomichef Regina Jalvemyr.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder,

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 93

KS/2021:177 011

Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner halvtidsuppföljningen av kommunplan 2019-2022 och
lägger den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för
Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar
kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering.
I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden.
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget,
för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen.
Den ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och
årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna.
Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.
Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska
ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering
för återstoden av mandatperioden. Som underlag för detta har kommunens
ledningsgrupp gjort en samlad bedömning av läget i halvtid på mandatperioden.
Halvtidsuppföljningen innehåller en bedömning både av måluppfyllelsen för
resultatmålen i kommunplanen och av de uppdrag som framgår av texterna i
kommunplanen. Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt även 2022.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
verksamhetscontroler Anna Marnell.
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige,
Katrineholm Vatten och Avfall AB,
Västra Sörmlands Räddningstjänst,

Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:190 005

Sponsring av VM i bandy 2022 (P19)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sponsra evenemanget P19 VM i bandy 2022 med 200 000
kronor samt finansiera kostnaden på 67 500 kronor för hyra av ishallen m.m. Medlen
anslås ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2021 då evenemanget äger rum den
20 – 23 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Svenska bandyförbundet och Katrineholm Värmbol BS (KVBS) har kommit överens om
att förlägga P19 VM i bandy till Katrineholm och den nya isarenan. KVBS blir därmed
värdförening för evenemanget som äger rum den 20 – 23 januari 2022. Deltagande lag
är i nuläget Sverige, Norge, Ryssland, Finland samt eventuellt ytterligare lag. Det kan då
röra sig om ytterligare en nation eller ett utvecklingslag men spelare från olika
europeiska nationer.
Budgeten för evenemanget består av insatser från Svenska bandyförbundet,
internationella bandyförbundet samt externa sponsorer.
Katrineholms kommun föreslås sponsra evenemanget med 200 000 kronor samt
hyreskostnaderna, inklusive bemanning, på 67 500 kronor för Isarenan under
mästerskapet.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 95

KS/2021:178 045

Bidrag till Summer Camp 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 90 000 kronor till
den ideella föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) till
Summer Camp 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang förväntas IFA Katrineholm inkomma med
en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur
bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har inkommit med en ansökan om 90 000
kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2021. Katrineholms Summer Camp
är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott för Alla, RF-SISU (f.d.
Sörmlandsidrotten) och Katrineholms kommun (Viadidakt).
År 2021 blir det tolfte året i rad som projektet genomförs. Det finns flera syften med
projektet varav tre är extra tydliga:
1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens ledare genom utbildning och
ledarpraktik.
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala
föreningar, prova på många olika idrotter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsföringsoch rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller
ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen.
Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och
livskvalitet 2019-2022 där det bland annat står att föreningslivet är ett viktigt
samhällskitt. Kultur, idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger
verktyg att utveckla och förändra. Kommunen ska verka för jämställda och jämlika
förutsättningar för en aktiv fritid där barn och ungdomar ska prioriteras.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Ansökan om projektstöd Summer Camp 2021

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl
(V), Göran Dahlström (S).
Beslutet skickas till: Idrott FörAlla Katrineholm, Kommunledningsförvaltningen –ekonomi
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 96

KS/2021:157 014

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och
stadstrafik för år 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och
stadstrafik enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Mot beslutet och till förmån för sitt yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Victoria
Barrsäter (C) och Tony Rosendahl (V).
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik upprätthålls under 2021 enligt
nuvarande trafikutbud med undantag för:
Resecentrum - Vassmogatan - Starrvägen, två indragna morgonturer.
Äsköping - Katrineholm, morgontur körs ej via Rönngatan.
Ändebol - Strångsjö - Järven, förlängd tur till resecentrum.
Duveholmshallen - Rececentrum, 2 nya turer.
Marmorbyn - Duveholmshallen/Resecentrum, ny och ändrad
morgontur.
Kostnad för Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik år 2022 uppgår, med
justeringar enligt ovan, till cirka 20,6 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04
Samrådsmöte T22, Region Sörmland
Återkoppling synpunkter, Region Sörmland
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut att förändringarna på
linje 700 accepteras.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C) och Tony
Rosendahl (V) att kompletterande trafik ska utredas.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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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
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att
styrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Han ställer därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut och Inger
Fredrikssons (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen bifaller förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Sörmlandstrafiken
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 97

KS/2021:162 232

Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm 5:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat köpeavtal, gällande del av fastigheten
Katrineholm 5:1, mellan Katrineholms kommun och Katrineholm Fastighets AB daterat
2021-03-05 samt delegerar till samhällsbyggnadschefen att underteckna övriga
handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB har till Katrineholms kommun framfört önskemål om att
utveckla fastigheterna Enen 2, Videt 1 samt Sälgen 1 (längs del av Bievägen).
Katrineholms kommun äger omkringliggande mark genom del av fastigheten
Katrineholm 5:1. Berörd del av fastigheten är idag klassad som parkmark enligt
detaljplan 0483K-A963 från 15 juni 1945. Katrineholm Fastighets AB har för avsikt att
starta en ny detaljplan för området som reglerar kommande bostadsbebyggelse.
Uppstart och genomförande av planen är en förutsättning för avtalets giltighet.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Köpeavtal daterat 2021-03-05

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
förvaltningschef Stefan Jansson.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 98

KS/2021:170 231

Köp av fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheten Katrineholm
Forssjökvarn 1:236 till en köpeskilling om 5 929 200 kr samt delegerar
till samhällsbyggnadschefen att underteckna erforderliga handlingar i
överlåtelsens fullföljande.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
transportera avtalet inom tre månader från förvärvsdatumet genom
ett transportköp till Katrineholms Fastighets AB samt delegerar till
samhällsbyggnadschefen att underteckna erforderliga handlingar i
transportköpets fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Laga kraftvunnen detaljplan 0483-P2017/4 för Ragnars gärde 2017-05-24 ligger till grund
för kommunens ambition att förvärva mark för förskola. Detaljplanens syfte är att i
Forssjö skapa möjligheter för ca 200 nya bostäder samt möjliggöra nybyggnation av
förskola/skola samt etablering av verksamheter. Utbyggnaden pågår och fler flyttar till
Forssjö. All yta inom detaljplanen ägs av Ragnars Gärde AB, Eriksberg som också är
initiativtagare till planen. För att säkerställa möjligheten till framtida förskoleverksamhet
under kommande år så behöver Katrineholms kommun förvärva avsedd detaljplanerad
yta.
2021-03-15 gjorde SVEFA en värdering av den avsedda marken och skrev ett
värdeutlåtande om 1 100 kr/kvm BTA eller omräknat till ca 825 kr/kvm tomtareal.
En ingående diskussion har inletts med Ragnars gärde AB gällande överenskommelse av
förvärv av Forssjökvarn 1:236, för överenskommelsen gäller ett värde om 900 kr/kvm
tomtareal vilket accepterats av Ragnars gärde AB. Den totala markarealen är 6 588 kvm.
Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade
villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare.
Under förutsättning att vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på
oförändrade villkor.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Värdeutlåtande dat 2021-03-15 från SVEFA

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson
(C), Tony Rosendahl (V), Michael Hagberg (S).
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 99

KS/2020:405 232

Markanvisning, Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och
Byggline Katrineholm AB daterat 2021-05-17 samt delegerar till förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttranderedovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Byggline Katrineholm AB har till Katrineholms kommun framfört önskemål om att
utveckla ett område intill Djulökvarnsvägen (fastigheten Djulö 1:176, benämns också
som f.d. kanotcenter, samt del av Djulö 1:6). I gällande detaljplan är området utpekat för
samlingslokaler respektive upplag. En ny detaljplan behöver därmed tas fram som
reglerar planerad bebyggelse, som är tänkt att bestå av enbostads-, par- och kedjehus
inom en yta om ca 9 500 m2.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband
med markanvisning och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Markanvisningsavtal med inklusive bilagor, 2021-05-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Cecilia Björk
(S).
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen - förvaltningschefen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:161 409

Avsiktsförklaring Södermanlands Miljö- och klimatråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringens syfte och
intentioner
2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att
tillsätta resurser och deltagande i Södermanlands miljö- och klimatråd
samt ansvara för genomförande och finansiering av aktiviteter inom
beslutad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Avsiktsförklaringen innebär deltagande med engagemang och samarbete i
Södermanlands Miljö- och klimatråd. Den innebär även ett engagemang i framtagande
av ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö i samråd med deltagande aktörer.
Miljö- och klimatrådet är ett samarbetsforum och verkar som styrgrupp för utformning,
genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet.
Katrineholms kommun anser att ett gemensamt engagemang och arbete för att nå
miljökvalitetsmålen är av vikt och värdesätter ett regionalt övergripande samarbete.
Gemensamma åtgärder bedöms resultera i en effektivisering av åtgärdsarbetet kopplat
till de nationella miljökvalitetsmålen.
Katrineholms kommun vill understryka att den administrativa belastningen på
tjänstepersoner som ingår i arbetsgrupperna bör beaktas och att det är önskvärt att
Länsstyrelsen tydliggör samordningsansvaret ytterligare.
Enligt avsiktsförklaringen så åligger det aktörerna att hantera genomförandet och
finansieringen av åtgärder inom åtgärdsprogrammet, här anser Katrineholms kommun
att ett förtydligande bör göras gällande hur ansvar för finansiering av åtgärder skall
hanteras.
Katrineholms kommun anser att Miljö- och klimatrådet fyller en funktion och är en
plattform där diskussion och samverkan kan ske för att driva på arbetet med
åtgärdsprogrammet mot de nationella miljökvalitetsmålen.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 101

KS/2021:11 727

Finansiering och avtalsskrivning för ny gruppbostad
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör Sari Eriksson i
uppdrag att teckna avtal om ny gruppbostad.
2. Finansieringen av ny gruppbostad hanteras i kommande
budgetprocess

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i januari 2021 vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att inleda
processen med planering av en ny gruppbostad som ska vara färdigställd senast andra
kvartalet 2023.
Under våren har processen pågått mellan vård- och omsorgs-, samhällsbyggnads- och
kommunledningsförvaltningen. För att kunna säkerställa fortsatt planering och
byggnation behöver finansieringen säkras samt beslut om att teckna avtal för att kunna
påbörja arbetet.
Behovsanalysen som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen visar bland annat att
utifrån den rådande kön finns behov av ytterligare en sammanhållen gruppbostad i
kommunen och att en ny gruppbostad bör vara färdigställd senast andra kvartalet 2023.
Hökerum Bygg AB har, via samhällsbyggnadsförvaltningen, erbjudit kommunen
möjligheten att inrätta en gruppbostad i kvarteret Hämplingen samt lokal för övrig
verksamhet i bottenplanet. Ytan för gruppbostaden beräknas till 666 kvadratmeter till en
kostnad av cirka 2 000 kronor per kvadratmeter och ytan på nedre plan består av cirka
465 kvadratmeter till en kostnad av cirka 1 200 kronor per kvadratmeter beroende på
verksamhet. Totalyta att hyra skulle bli 1 131 kvadratmeter.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att plats för byggnation stämmer väl överens med
kraven på närhet till service och kommunikationer och föreslår att vård- och
omsorgsförvaltningen ska hyra två plan i samma fastighet.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Kommunfullmäktiges beslut § 21 2021-01-18
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden,

Kommundirektören

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi,

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:160 119

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter
under sommaren 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandes ledighet under
nedanstående tid under sommaren 2021 förordna följande personer att fullgöra
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:
2021-06-28--2021-07-04

Johan Söderberg (S)

2021-07-05--2021-07-18

Ulrica Truedsson (S)

2021-07-19--2021-07-25

Christer Sundqvist (M)

2021-07-26--2021-08-08

Anneli Hedberg (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandes uppgifterunder sin ledighet från och med
den 28 juni 2021 till och med den 8 augusti 2021. Behovet av förordnande avser frågor
som kräver ett omedelbart agerande.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Beslutet skickas till:
Johan Söderberg
Ulrica Truedsson
Christer Sundqvist
Anneli Hedberg
Akten
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§ 103

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
personalchef och biträdande kommundirektör Susanne Sandlund att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 19 juli – den 1
augusti 2021. (KS Del/2021 § 66)
Dnr KS/2021:1-029
Fördelning av bygdepeng 2021
Näringslivschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng
enligt följande:
Valla – Sköldinge sockenråd

36 700 kronor

Lerbo sockenråd

17 000 kronor

Björkviks bygdekommitté

33 500 kronor

Julita Sockenråd

12 800 kronor

(KS Del/2021 § 39)
Dnr KS201/153-141

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 1 maj till och med
31 juli 2021. (KS Del/2021 § 37)
Dnr KS/2020:358-000
Yttrande över samråd - Detaljplan för Lövåsen-Uppsala
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Lövåsen-Uppsala. (KS Del/2021 § 36)
Dnr KS/2021:116-212
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Beslut utifrån Skolavtal 21
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att utbetala 2000 kr i engångsbelopp till all personal som omfattas av
Skolavtal 21 vilket utbetalas med junilönen.
2. Viadidaktnämnden och bildningsnämnden tillförs medel motsvarande
engångsbeloppet. Medlen belastar finansen och kommunens resultat
för 2021. (KS Del/2021 § 40)
Dnr KS/2021:159-029
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§ 104

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-04-09 med Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård,
Hnr 2021:943
Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från
förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-04-09, § 2 – Budget, ekonomiska rapporter och
bokslut 2020.
Hnr 2021:1136
Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från
förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-04-09, § 3 – Verksamhetsplan med budget,
ekonomiska rapporter och bokslut 2022.
Hnr 2021:1142
Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från årsstämman 2021-05-12.
Hnr 2021:1148
Region Sörmland
Region Sörmland har översänt beslut om förlängning till och med den 16 maj 2021 av
rekommendation för att minska smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:941
Remiss
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Säker och
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen instämmer i Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) yttrande. Katrineholms kommun avstår därmed från
lämna ett eget yttrande.
Dnr KS/2021:32-039
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig
över remiss – Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska
material och metoder.
Dnr KS/2021:75-000
Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remissen – Trafikstrategi
för Norrköping.
Dnr KS/2021:131-381
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig
över remiss – Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.
Dnr KS/2021:140-039
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§ 105

Ledamotsinitiativ - Öppna Cirkusplatsen för
motorungdom
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet anses vara besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde har Inger Fredriksson (C) väckt ett ledamotsinitiativ – Öppna
Cirkusplatsen för motorungdom:
Ungdomar med ett motorintresse i Katrineholm har haft svårt att hitta en samlingsplats
dit de är välkomna. Spontana mötesplatser för A-fordon har mötts med förbud och
anmälningar.
Ett mer konstruktivt alternativ är att peka ut en plats där de kan vara välkomna.
Cirkusplatsen, intill Duveholmsgymnasiet, är en sådan plats som skulle kunna användas.
Den består av en stor grusplan omgiven av vallar och med gymnasiet, järnvägen och
Stora Malmsvägen som närmaste grannar. Nyttjandet skulle kunna begränsas
tidsmässigt, förslagsvis kvällar och helger och om det kommer cirkus- eller tivolisällskap
har de alltid förtur till platsen.
Jag yrkar därför:
Att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att
upplåta Cirkusplatsen för motorintresserad ungdom under avgränsade tider.
Svar på ledamotsinitiativ
Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M) har tagit fram ett svar på
ledamotsinitiativet:
De motorintresserade ungdomarna blir fler och fler i hela landet och samlas på olika
platser, ofta större parkeringar. I Katrineholm har de samlats på parkeringen vid ÖoB.
Där, och på vissa andra platser på Lövåsområdet, är det motortrafik förbjuden sedan en
tid tillbaka då samlingarna är störande för de boende i Lasstorp.
Cirkusplatsen, som Inger Fredriksson föreslår, är inte en möjlig plats för de
motorintresserade ungdomarna att samlas på av flera skäl. Duveholmsgymnasiets
fordonsprogram kommer att använda platsen som uppställningsplats för tunga
undervisningsfordon. Dessutom finns flera bostadsområden i närheten av platsen.
En grupp ungdomar har skrivit ett brev till kommunen där de önskar en plats att samlas
på som ligger nära centrum som exempelvis Lövåsen. Ungdomar är viktiga för oss i
Katrineholm. Kommundirektören och säkerhetschefen har på olika sätt arbetat med
frågan gällande motorintresserade ungdomar. Bland annat har ungdomar bjudits in till
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en dialog för att tillsammans hitta lösningar som är bra både för ungdomar och övriga
katrineholmare.
För närvarande pågår dessutom en dialog med fastighetsägare om någon lämplig plats
där ungdomarna kan samlas. Vi räknar med att ha en anvisad plats för
motorintresserade ungdomar klar nästa vecka.
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Reservation. Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten Sjöholm 2:2,
Katrineholms kommun
KS/2017:544 – 212
Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i alltför hög grad avviker från den
gällande översiktsplanen och tar i anspråk både åker och skogsmark som är värd att bevara.
Jag ser inte heller att detaljplanen bidrar till den förtätning av Katrineholm som vi strävar
efter med de energi och miljövinster det skulle ge. Inte heller har några väsentliga ändringar
gjorts i förslaget efter att detaljplanen hade upphävts av Mark och Miljödomstolen. Det
betyder att förslaget och detaljplanen kan återigen komma att överklagas och upphävas.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 26/5 - 2021
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Reservation: Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för
år 2022 KS/2021:157
Jag yrkade att följande del av förslaget till beslut skulle styrkas: Kommunen accepterar
Regionala förändringar i en paketlösning på linje 700 Vingåker – Katrineholm – Flen –
Malmköping – Eskilstuna, turerna dras in och ersätts av ny trafik på dess delsträckor. Det
har visat sig att linjen inte nyttjas på det vis som den är avsedd, d.v.s. regionala resor i
sjukvårdssyfte till Mälarsjukhuset och Kullbergska. Resenärerna med linjen har visat sig i
huvudsak ha helt andra resbehov och resmål.
Busslinjen hade under 2019 totalt 111 127 påstigande vilket innebär i genomsnitt ca 450 per
dag (alla turer och riktningar sammantaget). Busslinjen är en av de linjerna i Sörmland med
flest påstigande.
Uppenbarligen fyller linje 700 ett behov hos pendlarna i Sörmland även om det inte är det
ursprungliga syftet med linjen som uppfylls. Av den anledningen borde den få vara kvar. Att
man skriver att linjen ersätts av ny trafik på dess delsträckor garanterar inte att behoven
uppfylls samtidigt som man tar bort möjligheten till resande för de som faktiskt åker hela
eller en stor del av sträckan.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 26/5 - 2021
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DNR KS/2021:157-014

Reservation angående Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2022
Det är viktigt av klimat- och miljöskäl att fler använder sig av kollektivtrafiken. Den behöver då vara
ett attraktivt alternativ till bilen. När samhället återgår till ett mer normalt tillstånd efter Covid-19
kommer kollektivtrafiken att behöva utvecklas för att nå fler resenärer. Ett sätt är att använda
kompletteringstrafik som komplement till vanlig busstrafik.
Centerpartiet och Vänsterpartiet yrkade därför på ett tillägg angående att Katrineholms kommun i
sin beställning till Sörmlandstrafiken även skulle begära en utredning om kompletteringstrafik som
ett alternativ till vanlig busstrafik.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 26 maj 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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