
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2021-03-22 Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm, klockan 18:00 – 19:40
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christer Sundqvist (M), 
Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Ann-
Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik (C), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Inger Hult (L), John 
Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael 
Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar 
Ljungqvist (S), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman 
(M), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje 
Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), 
Berit Örtell (S),  Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Göran Svenningson (V), Britt 
Gustafsson (SD)

Ersättare Dag Dunås (KD), Camilla Hermansson (SD)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Fredrik Malmström (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ann-Charlotte Olsson (C)

Justeringens plats 
och tid

2021-03-29

Paragrafer §40- §63

Datum för anslags uppsättande 2021-03-30 Datum för anslags nedtagande 2021-04-22

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 40   

Sammanträdets laga tillkomst 
Kommunfullmäktige godkänner den uppdaterade dagordningen som skickades ut med 
extrautskicket den 19 mars 2021. Utöver detta har en motion om Emmabodamodellen 
tillkommit vilken fullmäktige godkänner att den tas upp som sista ärende på 
dagordningen.
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§ 41   

Parentation 
Inför kvällens sammanträde håller ordföranden Torgerd Jansson (S) parentation över 
den tidigare ersättaren Johan Hartman (M), som nyligen avlidit. Parentationen avslutas 
med en tyst minut för att hedra hans minne.
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§ 42   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 
februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Katrineholm

Parti: Moderaterna

Ny ersättare: Martin Edgélius

Avgående ersättare: Johan Hartman
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§ 43 KS/2018:479  111

Entledigande och val av ledamot i bygg-och 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulf Rosén (KD) från uppdraget som ledamot i bygg- 

och miljönämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Alexander Forss (KD) som ledamot i bygg- och 

miljönämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Rosén (KD) har i skrivelsen daterad 13 februari 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden. Kristdemokraterna nominerar nu 
Alexander Forss (KD) som ny ledamot i bygg- och miljönämnden

Beslutet skickas till:

Ulf Rosén

Alexander Forss

Bygg- och miljönämnden

Löneenheten

Troman 

Lex

Akten
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§ 44 KS/2018:480  111

Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i 
kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Martin Alm (S) som ledamot i kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Ahmed Musse (S) som ny ledamot i kulturnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige väljer Aini Blomkvist (S) som ny ersättare i kulturnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har inkommit den 22 februari 2021 med begäran om att Martin Alm (S) 
avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kulturnämnden. Socialdemokraterna nominerar 
nu Ahmed Musse (S) som ny ledamot i kulturnämnden. Ahmed Musse (S) är i nuläget 
ersättare i kulturnämnden. Vidare nominerar nu Socialdemokraterna Aini Blomkvist (S) 
som ny ersättare i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Martin Alm

Ahmed Musse

Aini Blomkvist

Kulturnämnden

Löneenheten

Troman

Lex 

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1062866



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-03-22 7 (35)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 45 KS/2018:480  111

Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice 
ordförande i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Carl-Magnus Fransson (M) från uppdraget som 

ledamot och tillika förste vice ordförande i kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Milos Smitran (M) som ledamot och tillika förste vice 

ordförande i kulturnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Carl-Magnus Fransson (M) har i skrivelse daterad 14 mars 2021 begärt att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot och tillika förste vice ordförande i kulturnämnden. 
Moderaterna nominerar nu Milos Smitran(M) som ny ledamot och tillika förste vice 
ordförande i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Carl-Magnus Fransson 

Milos Smitran

Kulturnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 46 KS/2018:483  111

Val av ledamot i Viadidaktnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Dag Dunås (KD) som ledamot i Viadidaktnämnden till och 
med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har en vakant plats som ledamot i Viadidaktnämnden och nominerar 
nu Dag Dunås (KD) som ny ledamot i Viadidaktnämnden.

Beslutet skickas till:

Dag Dunås

Viadidaktnämnden

Löneenheten

Troman 

LEX

Akten
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§ 47 KS/2018:490  111

Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Claudia Grathwohl (C) från uppdraget som ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).
2. Kommunfullmäktige väljer Bertil Carlsson (C) som ledamot i förbundsdirektionen för 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 2019-2022.
3. Björn Wahlund (L) utses till personlig ersättare för Bertil Carlsson (C).

Sammanfattning av ärendet
Claudia Grathwohl (C) har i skrivelse daterad 16 mars 2021 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Centerpartiet nominerar nu Bertil Carlsson (C) som ny ledamot i förbundsdirektionen för 
Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Björn Wahlund (L) är utsedd till personliga ersättare för Claudia Grathwohl (C).

Enligt förbundsordningen 6 § Förbundsdirektionens sammansättning ska 
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare utses bland ledamöter och ersättare i 
respektive kommuns fullmäktige.

Beslutet skickas till:

Claudia Grathwohl 

Bertil Carlsson

Björn Wahlund 

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Troman

Akten
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§ 48 KS/2020:85  112

Val av ombud till Leader Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser näringslivschefen Stefan Toll som Katrineholms kommuns 
ombud vid Leader Södermanlands årsstämmor under perioden 2021 – 2022.

Sammanfattning av ärendet
Leader Södermanland har inkommit med en uppmaning till kommunen om att utse ett 
ombud för Katrineholms kommun till föreningens årsstämma. 

Beslutet skickas till: 

Leader Södermanland

StefanToll

Troman

Akten
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§ 49 KS/2021:19  003

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
i Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta den föreslagna revideringen av Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har inrättat en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna regleras i 
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, §2 Resultatutjämningsreserv.  

Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under 
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. 
RUR är avsedd för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. RUR ger kommunen 
möjlighet att reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare 
tillfälle.  

I gällande riktlinjer är det kommunstyrelsen som förfogar över RUR och beslutar när 
medel kan tas i anspråk. Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om 
reservering till resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.  

Förvaltningen föreslår att det är kommunfullmäktige som förfogar över RUR och 
beslutar om när medel ska användas, eller tillföras fonden. Kommunfullmäktige 
fastställer i samband med årsredovisning att reservering till, eller uttag från RUR ska ske 
och till vilket belopp.  

Mot bakgrund av den osäkerhet som blev effekten av både konjunktur och pandemi 
under år 2020 föreslås därutöver ett förtydligande om när beslut om RUR kan ske under 
året. 

Nuvarande lydelse §2 Resultatutjämningsreserv: 

Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering till 
resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.  

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den 
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske 
istället uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster.  

Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan 
tas i anspråk. Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för att 
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möta konjunktursvängningar i ekonomin. Medlen kan användas i samband med 
budgetarbetet för kommande år men även under löpande, år då stora svängningar sker i 
ekonomin på grund av konjunkturläget.  

Uttaget per år får högst vara så stort att kommunen når den genomsnittliga 
skatteutvecklingen under de senaste tio åren. 

Förslag till ny lydelse §2 Resultatutjämningsreserv: 

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven.  

Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv 

Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband 
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att 
medel ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i 
ekonomin på grund av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt 
påverkar kommunens resultat. I samband med årsredovisning fastställer 
kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket 
belopp. 

Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande 
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren, understiger genomsnittet.  

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga 
så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller 
såväl i budget som i årsredovisning. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:  

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den 
genomsnittliga.  

Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven 

Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR 
och till vilket belopp. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den 
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske 
istället uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster.  

Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i 
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven 
maximalt uppgå till 100 mnkr. 
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 27

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-02

 Förslag God ekonomisk hushållning, övergripande 
anvisningsdokument

 God ekonomisk hushållning, övergripande anvisningsdokument (nu 
gällande)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningensförvaltningen

Revisorerna

Akten
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§ 50 KS/2021:28  041

Årsredovisning och bokslut 2020 för Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
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.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V) och Göran 
Svenningsson (V).

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. 
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 Höja sysselsättningsgraden för anställda och ge förutsättningar att 
förlänga arbetslivet. 

 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
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-03-10, § 48

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-25

 Årsredovisning 2020

 Presentation av årsredovisning

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Björn 
Wahlund (L), Anders Gölevik (C), Mica Vemic (SD), Ewa Callhammar (L), Marie-Louise 
Karlsson (S).

Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius 
(KD), Christer Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Ewa Callhammar (L) och Marie-Louise 
Karlsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Tony Rosendahl (V) yrkar att 

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för 2020 med 
ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga 6 i årsredovisningen

2. Av kommunensresultat ska 33 mnkr avsättas efter balanskravsjusteringar till 
resultatutjämningsreserven.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta. Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslutspunkt 2 och Tony Rosendahl (V) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder
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Revisorerna

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 51 KS/2021:82  041

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2020 
med ansvarsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2020, 
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård-, omsorg- och 
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, Viadidaktnämnden, den gemensamma 
lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 
bedrivits i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB, 
Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelse, nämnder och beredningar med 
undantag för socialnämnden i Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna noterar att socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till 
-27,6 mnkr vilket de ser allvarligt på. Då nämnden under flera år redovisat underskott är 
det angeläget att nämnden omgående vidtar åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
Revisionen avser nogsamt följa nämndens ekonomiska utveckling under 2021.

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig samt 
bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden 
för vård-, omsorg - och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, 
Viadidaktnämnden, den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ ansvarsfrihet för år 2020 samt att kommunfullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2020.
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Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18

 Revisionsberättelse för år 2020

 Revisorernas redogörelse för år 2020

 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020, Katrineholms 
kommun

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 52 KS/2021:29  385

Revidering och namnbyte av författningssamling 4:29 
Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av författningssamling 4:29 
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2020 antog fullmäktige en ny författningssamling för parkeringsavgifter i 
parkeringshuset Loket. Därefter har service- och tekniknämnden inkommit med förslag 
om en ny taxa för nyttoparkeringsstilstånd.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att nuvarande författningssamling för 
parkeringshuset Loket blir en mer generell författningssamling där även 
nyttoparkeringstillstånd ingår. Författningssamlingen föreslås döpas om till 
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd.

Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som enligt den kommunala 
avgiftslagen kan beviljas verksamhetsutövare som har särskilda behov av att ha sitt 
fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete. 
Nyttoparkeringstillstånd är avsett för näringsidkare och serviceutförare som behöver ha 
fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Syftet med införandet av 
nyttoparkeringstillstånd är primärt att underlätta fastighetsskötsel av byggnader i 
centrum.

Det dispensförfarande för parkering som idag ges ut till hemtjänsten kommer att 
upphöra och dessa kommer att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd efter att gällande 
dispens gått ut.

Vid bedömning av rimlig kostnad för nyttoparkering har omvärldsbevakning av andra 
städers taxor och parkeringsförutsättningar gjorts.

Beslutanderätten för att bevilja/ avslå ansökan om nyttoparkeringskort kommer att ligga 
på service- och tekniknämnden i likhet med andra typer av parkeringstillstånd. 
Handläggning sker utifrån riktlinjer som tas fram och korrigeras av 
infrastrukturavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 25

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12

 Förslag till författningssamling 4:29 – Parkeringsavgifter och 
parkeringstillstånd
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 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-01-28, § 9

 Service- och teknikförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-01-04

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 53 KS/2021:30  043

Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av författningssamling 4.11 
Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med förslag om att införa 20 procent 
reducerat pris på Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen för att stötta och bidra till en 
ökad folkhälsa i kommunen. FaR innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge en 
ordination på någon form av rörelseaktivitet. 

Förslaget innebär en revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 26

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15

 Förslag till författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar.

 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-01-28, § 8

 Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 54 KS/2021:17  003

Ändring i kommunstyrelsens respektive 
socialnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort följande i socialnämndens 

reglemente:

 under uppgifter enligt speciallagstiftning, handläggning enligt 
skuldsaneringslagen samt

 punkten om budgetrådgivning.

2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att det i kommunstyrelsens 
reglemente ska göras följande tillägg:

 under § 3, ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda 
och samordna bl.a”, tillföra en punkt med ”Kommunens budget- 
och skuldrådgivning”

 § 21 får rubriken ”Kommunens budget- och skuldrådgivning” med 
efterföljande lydelse ”Kommunstyrelsen har ansvar för 
kommunens budget- och skuldrådgivning. Budget- och 
skuldrådgivningen ger konsumenter råd om sin ekonomi och stöd i 
hantering av skulder.”

Med anledning av tillägget som § 21, ändras numreringen på paragraferna därefter.

Sammanfattning av ärendet
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunen och regleras i 
5 kap. 12 § socialtjänstlagen (SoL). Organisatoriskt ligger budget- och skuldrådgivningen i 
Katrineholms kommun för närvarande inom socialnämndens ansvarsområde. 

Diskussioner har förts på såväl socialförvaltningen som på 
kommunledningsförvaltningen om att flytta över ansvaret för verksamheten till 
kommunledningsförvaltningen. Budget- och skuldrådgivningen kan ses som en naturlig 
del av Kontaktcenter, där även ansvaret för kommunens konsumentvägledning ligger. 
Budget- och skuldrådgivningen har sedan hösten 2021 sin fysiska placering i lokaler i 
anslutning till Kontaktcenter. Förslaget har också samverkats fackligt.  

Socialnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 februari 2021 ärendet om 
förändring av socialnämndens reglemente, utifrån det ovan nämnda förslaget om flytt av 
ansvar för budget- och skuldrådgivningen från socialnämndens ansvarsområde till 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Med anledning av detta finns också behov av att 
revidera reglementet för kommunstyrelsen.
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 28

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21

 Förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen

 Socialnämndens protokoll, 2021-02-09, § 15

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Socialnämnden 

Revisorerna

Akten
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§ 55 KS/2021:65  105

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten 
och Avfall AB (KFS 5.11) 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Bolagsordning för Katrineholm Vatten 

och Avfall AB ändras enligt följande:
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter.

2. Ändringen gäller fram till ordinarie årsstämma 2022, då ny 
bolagsordning antas med 5 ordinarie ledamöter

Sammanfattning av ärendet
Förslag har väckts om ändring i bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
gällande antal ledamöter i styrelsen. Enligt nu gällande bolagsordning ska 
kommunfullmäktige utse fem ledamöter till styrelsen. Detta föreslås ändras till att 
kommunfullmäktige utser tre till fem ledamöter till styrelsen för bolaget.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 31

 Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (med föreslagen 
ändring markerad)

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1062866



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-03-22 25 (35)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 56 KS/2020:340  030

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i 
kommunen 
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ska begränsa 
användandet av tjänster till de som respektive nämnd bedömer som 
nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare vägledning från 
Integritetsskyddsmyndigheten. Beslutet gäller när amerikanska företag 
är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och omfattar inte 
tjänster där sekretessbelagda uppgifter behandlas.

2. Vidare ska samtliga nämnder och kommunstyrelsen inventera aktuella 
tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga 
skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med 
leverantörerna angående lösningar. 

3. Kommunstyrelsen ska fortsatt följa frågan och vara beredd på att 
meddela övriga nämnder om Integritetsskyddsmyndigheten kommer 
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade 
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra 
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till 
hur kommunen ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt 
amerikanska företag som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till 
molntjänster. Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag 
finns få praktiska alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. 
Rättsligt finns vissa krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning 
som skulle göra det juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen 
fortfarande gick att nå via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling 
för att nå en önskad effektivisering och kunna utvecklas. 

Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa 
det vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon 
annan skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till 
amerikanska företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. 
Eftersom kommunen inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att 
motivera är rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen 
ska fortsätta att använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för 
verksamheten i nuläget under förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda 
uppgifter. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, 
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna 
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samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt 
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om 
Integritetsskyddsmyndigheten kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i 
nämndernas arbete. 

Ärendet har skickats på remiss till nämnderna som ställt sig bakom förslaget till beslut. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 29

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Göran 
Dahlström (S).

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Dataskyddsombudet

Akten
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§ 57 KS/2021:36  105

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun bekräftar att 

ingången borgensförbindelse, den 10 oktober 1994 
(Borgensförbindelsen), vari Katrineholms kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Katrineholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

2. Vidare bekräftas att regressavtalet, undertecknat av Katrineholms 
kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Bekräftas även att garantiavtalet, undertecknat av Katrineholms 
kommun den 28 september 2011, vari Katrineholms kommuns ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

4. Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och 
kommundirektören Sari Eriksson utses att för Katrineholms kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medlemskapet i Kommuninvest förutsätter en Borgensförbindelse, Regressavtal samt ett 
Garantiavtal. Dessa avtal är giltiga i tio år och behöver förlängas, för att inte löpa ut. En 
förlängning av förbindelser och avtal förutsätter att kommunfullmäktige bekräftar dessa.
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Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 30

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-05

Beslutet skickas till: 

Kommuninvest

Akten
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§ 58 KS/2020:54  383

Svar på motion om säker gång- och cykelväg i 
Sköldinge 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för 
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från 
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”.

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Service- 
och tekniknämnden inkom med sitt remissvar under september 2020 och föreslog 
avslag till motionen med motiveringen att det är Trafikverket som har huvudmannaskap 
för vägen.

Bildningsnämnden inkom med sitt remissvar i januari 2021 och hänvisade till den budget 
som antogs i november 2020 där det framgår att kommunen, inför budget 2022, ska 
budgetera medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola 
förutsatt medfinansiering från Trafikverket. Bildningsnämnden föreslår att motionen 
anses vara besvarad.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 32

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-15

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-10

 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-09-24, § 53

 Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20

 Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 9 

 Motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge, 2020 02 02

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Torgerd Jansson (S).
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Beslutet skickas till:

Akten
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§ 59 KS/2020:104  629

Svar på motion om likvärdiga villkor för 
gymnasiestudier 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier. 
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när 
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig 
mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för 
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av 
bildningsförvaltningen”.

Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med 
motiveringen att kostnaden för busskorten ingår i programpengen som fördelas till 
skolorna. Ska kostnaden för busskorten hanteras centralt minskar programpengen till 
skolorna. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 33

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12

 Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 8

 Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier, 2020-03-09

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Torgerd Jansson (S).

Förslag och yrkande

Ordföranden Torgerd Jansson (S) föreslår att motionen ska bordläggas.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 60 KS/2021:57  027

Motion om utbildning av datasystem för personal 
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om Utbildning av 
datasystem för personal. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att det inom varje förvaltning ska finnas en utförlig plan för utbildning av personal i 
samband med införande av nya digitala system. Och att det efterinförandet av nya 
digitala system ska ske en uppföljning som dokumenteras.”

Ärendets handlingar 
 Motion om utbildning av datasystem för personal, 2021 02 18

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 61 KS/2021:95  751

Interpellation om förebyggande arbete för barn 
Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Gölevik (C) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Marie-
Louise Karlsson (S) med följande fråga:

”Hur tänker kommunen utveckla det förebyggande arbetet med målet att färre barn ska 
fara illa?”

Ärendets handlingar 
 Interpellation om förebyggande arbete för barn, 2021-03-17

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 62 KS/2021:96  439

Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem 
på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den 
pågående klimatkrisen 
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att skydda kommunens skogar och låt 
dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. 
Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder.

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet 
ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur 
vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden 
som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas.

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk 
av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 

sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 
2021-03-17

Beslutet skickas till:

Akten
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Motion om Emmabodamodellen 
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat en motion om 
Emmabodamodellen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun provar att arbeta enligt ”Emmabodamodellen” inom ett 
avgränsat område, exempelvis Björkvik. 

Ärendets handlingar 
 Motion om Emmabodamodellen, 2021-03-22

Beslutet skickas till:

Akten
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