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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 91   

Kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunchefen Sari Eriksson informerar om hur verksamheten bedrivits under 
sommaren och vad som kommer att ske framåt. Bland annat omnämns:
- För närvarande finns ingen coronasmitta inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde.
- Flera verksamheter kommer att återgå till full verksamhet under hösten dock med 

anpassning till den rådande situationen.
- Katrineholms kommun har för 2021 anvisats en person enligt anvisningslagen och 

två ensamkommande barn. Cirka 57 personer beräknas flytta in i form av 
självbosättning.

Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om den ekonomiska 
utfallsprognosen för 2020. Nämnderna har en beräknad avvikelse mot budget på cirka
- 23 miljoner kronor. Det totala resultatet beräknas till cirka 23 miljoner kronor. 
Återsökning av kostnader för corona pågår, vilket räknats in i det totala resultatet.

Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar den senaste 
befolkningssiffran som vid halvårskiftet uppgick till 34 820 invånare.

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Inger 
Fredriksson (C), Jesper Ek (-) samt kommundirektören Sari Eriksson, ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund och nämndadministrativa chefen Marie Sandström 
Koski.
_________________

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 92   

Pågående viktigare/större uppdrag och händelser 
Förvaltningschefen Stefan Jansson (samhällsbyggnadsförvaltningen) lämnar bland annat 
följande information: 
- Pågående och planerade byggnationer redovisas. Det har varit en stor inströmning 

av ärenden, under juni har 47 bygglovsansökningar inkommit.
- Ombyggnationen av väg 52, Värmbolsvägen/Högmossevägen till en cirkulationsplats 

påbörjas nu och ska vara klar till december 2020. Byggnationen genomförs av 
Trafikverket i samverkan med kommunen.

- P-huset Loket som blir klart under hösten 2020 kommer att inrymma 234 
parkeringsplatser i tre plan. P-huset kommer också att inrymma ett cykelgarage. 

Under informationen yttrar sig Jesper Ek (-),Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), 
Christer Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Göran Dahlström (S) samt 
förvaltningschefen Stefan Jansson och avdelningschefen Karin Engvall.
_________________

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 93   

Sommaren inom turismnäringen i kommunen 
Louise Magnusson (+Katrineholm) informerar om sommarens verksamhet inom 
turismnäringen. Fler har semestrat hemma inom Katrineholmsområdet i år. Intrycket är 
att många affärer och restauranger har haft en bra sommar. Redan nu har turistbyrån 
påbörjat arbetet inför nästa sommarsäsong. 

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C) samt Louise 
Magnusson (+Katrineholm).
_________________

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 94 KS/2020:225  043

Parkeringsavgift parkeringshuset Loket 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta redovisat  förslag på Parkeringsavgift avseende 
parkeringshus Loket samt avgift för cykelgarage i Katrineholms kommun med ändringen 
att avgiften för cykelgarage ska kvarstå på 60 kronor. De nya avgifterna gäller från och 
med den 15 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett förslag om taxa för att avgiftsbelägga 
parkering i det kommande parkeringshuset (Loket), norra sidan av järnvägen. Föreslagen 
taxa omfattar månadskort om 500 kronor samt timavgift om 8 kronor och dygnsavgift 70 
kronor. Föreslagen kontrollavgift för olovlig parkering är 400 kronor. Föreslagen taxa för 
cykelgaragen förslås till 80 kronor per månad.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-19
 Förslag – Parkeringsavgift parkeringshuset Loket och cykelgarage i i Katrineholms 

kommun
 Beredningsdokument och omvärldsbevakning, Parkeringsavgift 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (-), Christer Sundqvist (M) 
samt kommundirektören Sari Eriksson och avdelningschefen Karin Engvall.

Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-), bifall till förvaltningen förslag med ändringen 
att avgiften för cykelgarage ska inte ändras utan även fortsättningsvis vara 60 kronor.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
förvaltningens förslag till beslutmed ändringen att avgiften för cykelgarage kvarstår på 
60 kronor. Kommunstyrelsen biträder detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 95 KS/2020:244  043

Revidering av hyror och avgifter för kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i Hyror och avgifter 

i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4:11).
2. De nya avgifterna gäller från och med den 15 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet den 18 juni 2020 fattade service- och tekniknämnden beslut om att 
överlämna förslag till revidering av till Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar (KFS 4:11) till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Förslaget innehåller dels tillägg, men även ändringar av avgifter för bland annat den 
nybyggda ishallen samt för Krämbolsstugan vilket också är ett nytt uthyrningsobjekt. 

Förslaget redovisas i protokollsutdrag från service- och tekniknämnden, 2020-06-18 § 31.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2020-08-19
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2020-06-18, § 31

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Anneli 
Hedberg (S).
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 96 KS/2019:389  383

Svar på motion om informationskampanj gällande 
cykeltrafik 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i motionens första 

yrkande med hänvisning till service- och tekniknämndens och 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till service- och tekniknämndens 
och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

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 A.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik 
i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en cyklisternas dag inrättas.”

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (som berett ärendet). 

I remissvaret framkommer bland annat att det under hösten 2020 redan planeras för en 
informationskampanj om cykeltrafik i tätorten, vilken är tänkt att återkomma kommande 
år. Det lyfts även att detta arbete ingår i det fortsatta arbetet med kommunens Gång- 
och cykelplan och även att det under2021 planeras för en kampanj om cykelundervisning 
i skolan.

Vidare är informationskampanjer för cyklister tänkta att kombineras med 
”Trafikantveckan” samt ”Kontoret på stan”, men även via kommunens hemsida.

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 27
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-18
 Motion – Informationskampanj gällande cykeltrafik

Kommunstyrelsens överläggning

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till motionen.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 97 KS/2020:146  219

Svar på motion om riklinjer för markanvisning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 51.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). 

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en 
motion som utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun fastställer och antar riktlinjer för markanvisning enligt 
nuvarande lagstiftning sedan 1/1 2015”.

Motionen remitterades till kommunledningsförvaltningen för beredning.

I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunala riktlinjer finnas för markanvisningar, 
när sådana är aktuella att genomföras. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 
den 15 juni 2020, § 51, att anta upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal för Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
 Motion – Riktlinjer för markanvisning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 98 KS/2018:396  048

Svar på motion om föreningsbidrag och delegation 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första yrkande besvarad och att 
yrkande två och tre avslås. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) yrkande reserverar sig Joha 
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (-). 

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om föreningsbidrag 
och delegation. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

1. Det kommer fastställas riktlinjer för kriterier av beviljade bidrag på delegation av 
kommunstyrelsens ordförande

2. Uppföljningen av alla föreningsbidragen har samma årliga villkor utifrån
verksamhetsplan och ekonomi

3. Det sker en granskning av kommunallagens regler om likställighetsprincipen där
kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar.

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-11
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29
 Rutiner för hantering av bidragsansökningar
 Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2018-09-19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (-).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 99 KS/2020:249  000

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige under 2021. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 
med undantag för den 22 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att 
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och 
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet 
med kommunstyrelsens inlämningstider.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-).

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

under 2021. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 13 
oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat senast klockan 16.00 följande tisdag 
efter sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Jämfört med föregående år hanteras årsredovisning och internkontrollrapport i 
kommunstyrelsen i februari månad istället för mars. Det innebär att nämnderna måste 
inkomma med årsredovisning och interkontrollrapport senast 1 februari istället för 1 
mars.

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv flyttas fram till maj månad istället för april för att 
få med aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner.

Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende
18 januari

27 januari 15 februari KS egen årsredovisning
KS internkontrollrapport

24 februari 22 mars Årsredovisning 2020 för 
hela kommunen
KS nämndernas 
interkontrollrapport

31 mars 19 april
28 april 17 maj
26 maj 14 juni KS planeringsdirektiv 

2022
KS tertialrapport

16 juni 30 augusti
25 augusti 20 september KS underlag för 

övergripande plan med 
budget 2022-2024
KS tertialrapport

29 september KS egen delårsrapport
13 oktober 25 oktober Delårsrapport för hela 

kommunen
27 oktober 22 november Övergripande plan med 

budget 2022-2024
24 november 13 december
15 december KS plan med budget 

2022

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Ärende Senast inkommit
Årsredovisning för 2020 1 februari 
Redovisning av genomförd internkontroll 1 februari 
Underlag för övergripande plan 31 augusti  
med budget 2022-2024  
Delårsrapport för 2021 30 september

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig 
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-).

Comfact Signature Referensnummer: 932933



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-08-26 13 (27)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C), yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD) och Jesper Ek (-), att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 15.00 
med undantag för budgetsammanträde.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner 
att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 
_________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 100 KS/2019:396  003

Revidering av Reglemente för intern kontroll 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revideringar av Reglemente för intern 
kontroll.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att giltighetstiden för det övergripande anvisningsdokumentet 
Reglemente för intern kontroll gått ut har dokumentet setts över och ett förslag till 
revideringar har togs fram. Förslaget skickades ut på remiss till samtliga nämnder.

I det reviderade förslaget utgår tidigare paragrafer med särskilda bestämmelser för 
förvaltningschef och verksamhetsansvariga chefer. Detta ämnar ge nämnderna en ökad 
möjlighet att själva besluta om organisationen för det interna kontrollarbetet inom det 
egna ansvarsområdet. 

Bygg- och miljönämnden, Viadidaktnämnden, service- och tekniknämnden, 
kulturnämnden och socialnämnden tillstyrker förslaget.
Bildningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Vård- och omsorgnämnden är positiva till förslaget, men noterar att styrdokumentet är 
förhållandesvis summarisk och de ger exemplet att dokumentet skulle kunna 
kompletteras med att respektive nämnd årligen, utifrån en genomförd risk- och 
sårbarhetsanalys, ska upprätta en plan för sin interna kontroll. Detta har förts in i 
förslaget.

Reglementet kompletteras med ett underlag innehållandes tillämpningsanvisningar där 
processen med att arbeta med internkontroll beskrivs och tydliggörs.

Då det har gjorts större ändringar i dokumentet bifogas både de nu gällande och 
förslaget i sin helhet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-24
 Förslag - Reglemente för intern kontroll
 Antagen - Reglemente för intern kontroll
 Inkomna remissyttranden (finns i akten)
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933
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§ 101 KS/2020:241  045

Bidrag till färja - Valdemarsön 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Valdemarsö förvaltning ekonomiska förenings 
ansökan om bidrag till färja då det i Katrineholms kommuns författningssamling 3.02 - 
Riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun tydlig 
står att bidrag inte ges till färjeleder.

Sammanfattning av ärendet
Valdemarsön förvaltning ekonomisk förening har inlämnat en ansökan om bidrag om 
1 231 tkr till en ny färja mellan fastlandet och Valdemarsö. I ansökan står det att ön 
besöks av utomstående som strövar på öns gångvägar och mark och att färjan är 
nödvändig bland annat med anledning av de djur- samt maskintransporter som sker.

I Katrineholms kommuns författningssamling 3.02 - Riktlinjer för kommunala bidrag till 
enskilda vägar inom Katrineholms kommuns 2 § står det bland annat att bidrag inte ges 
till färjeleder. 

Ärendet har sänts till förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen som gör 
bedömningen att ansökan inte kan beviljas inom service- och tekniknämndens 
verksamhetsområde, varför ärendet nu behandlas i kommunstyrelsen. 

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020-07-17
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-17
 Ansökan om bidrag till färja, 2020-07-10
_________________

Beslutet skickas till:
Valdemarsön förvaltning ekonomisk förening
Akten
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§ 102 KS/2020:176  309

Svar på remiss - Regional cykelstrategi för Sörmland 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta förvaltningen förslag till remissyttrande med 

tillägget: 
Katrineholms kommun konstaterar att strategidokumentet behandlar cykling i ett 
traditionellt perspektiv som transportmedel till skola, arbete och för 
vardagsförflyttningar samt för turism. Vi saknar skrivningar om cykling som 
motionsform. I Katrineholm har CK Ceres byggt upp ett system av MTB-leder, som 
redan blivit mycket populärt att besöka. Dessa leder gynnar såväl folkhälsan som att 
de kan bli ett turistmål i sig.

2. Yttrandet översänds det till Region Sörmland som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland (avdelningen för hållbar regional utveckling) har under 2020 genomfört 
en revidering av den regionala cykelstrategin, vilket resulterat i ett förslag på strategi 
med målår 2030. 

Katrineholms kommun har tagit del av förslaget till reviderad regional cykelstrategi för 
Sörmland och ställer sig positivt till de övergripande intentionerna i strategin.  
Strategiförslagets mål samt fokusområden går i linje med Katrineholms kommuns 
beslutade inriktning för trafikens utveckling och harmoniserar med arbetssätt som 
kommunen har för att nå dit. 

Katrineholms kommun vill särskilt lyfta vikten av att barn och ungas mobilitet får fokus i 
strategin och i de åtgärder som strategin resulterar i. Att barnkonventionen sedan 
januari 2020 är svensk lag sänder en stark signal om att barn och ungas behov behöver 
genomsyra den kommunala och regionala planeringen, både vad gäller infrastrukturens 
utformning och stadens tillgänglighet i stort. Vi välkomnar detta inslag i strategin. Därför 
är det önskvärt att kvantifiera delmål nr 8 ”År 2030 ska andelen barn som cyklar till 
skolan öka jämfört med 2020” (sida 39).
 
Katrineholms kommun välkomnar också strategins fokus på multimobilitet och 
möjliggörandet av hållbara kombinationsresor. Detta ligger i linje med kommunens egna 
styrdokument och är en viktig punkt för att möjliggöra en hållbar trafikomställning med 
de geografiska förutsättningar som finns i länet och vår kommun.

Katrineholms kommun vill också lyfta genomförbarheten i delmål nr 2 ”År 2030 ska alla, 
100 procent, gång- och cykelpassager i Sörmland vara hastighetssäkrade och av bra 
kvalitet enligt Trafikverkets kartläggning av GCM-passager”. Även om kommunen 
välkomnar ambitiösa mål så vill vi lyfta att nollvisionens etappmål för 2020 är 35 procent 
och i underlaget redovisas ett nuläge på 17 procent i Sörmland. Här bedöms det att ett 
lägre satt mål inte innebär en minskad ambitionstakt utan snarare innebär ett mer 
rimligt måltak.
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I granskningsarbetet av strategiförslaget har några felmarkerade sträckor identifierats i 
arcgis-kartan som statistik för strategin hämtats från. Dessa bedöms inte förändra 
strategins intentioner eller mål/strategier men listas här för att framtida analyser som 
vilar på arcgis ska bli korrekta för vårt geografiska område: 

 Infrastrukturen mellan Valla tätort och Katrineholm tätort ligger i kartmaterialet som 
cykelväg i blandtrafik, vilket bör korrigeras då en genare GC-väg löper parallellt med 
väg 55/57. En mindre del av sträckan klassas som blandtrafik då jordbrukare har 
tillstånd att färdas med arbetsfordon för att nå sina åkrar. 

 Delar av gång- och cykelnätet i Björkvik tätort finns inte med i kartmaterialet 
 Det är önskvärt att kartmaterialet kompletteras till att innefatta även grundskolor på 

lägre nivå än högstadiet, då pendling till- och från skolan sker även i yngre år med 
föräldrars sällskap.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20
 Förslag – Regional cykelstrategi för Sörmland

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Inger 
Fredriksson (C). 
Inger Fredriksson (C) har inlämnat ett tilläggsförslag till yttrandet enligt följande:
”Katrineholms kommun konstaterar att strategidokumentet behandlar cykling i ett 
traditionellt perspektiv som transportmedel till skola, arbete och för 
vardagsförflyttningar samt för turism. Vi saknar skrivningar om cykling som 
motionsform. I Katrineholm har CK Ceres byggt upp ett system av MTB-leder, som redan 
blivit mycket populärt att besöka. Dessa leder gynnar såväl folkhälsan som att de kan bli 
ett turistmål i sig.”

Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Inger 
Fredrikssons (C) tillägg. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
förvaltningens förslag till beslut med Inger Fredrikssons (C) tillägg och finner att styrelsen 
godkänner detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Region Sörmland 
Akten
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§ 103 KS/2020:151  400

Yttrande över betänkandet Stärk lokalt åtgärdsarbete - 
att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10) 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bygg- och miljönämndens förslag till 
yttrande över betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning 
(SOU 2020:10) och överlämnar det som kommunens yttrande till miljödepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har fått betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet 
Ingen övergödning (SOU 2020:10) på remiss. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå 
hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minska genom 
stärkt lokalt åtgärdsarbete vilket innefattat att analysera drivkrafter och styrmedel som 
bidrar till stärkt lokalt åtgärdsarbete och hur arbetet kan finansieras. Utredningen har 
också haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för återföring av näringsämnen från 
kustvatten och sjöar i syfte att minska övergödningen. Dessutom har utredningen haft i 
uppdrag att lämna förslag på etappmål som kan bidra till att vi når miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning.

Yttrande

Bygg – och miljönämnden (2020-08-12, § 62) har till kommunstyrelsen överlämnat ett 
förslag till yttrande över remissen.

”Utredningen föreslår att ett nytt etappmål om enskilda avlopp införs: Senast 2030 ska 
alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden vara utrustade med godkänd reningsteknik. 
Med godkänd reningsteknik avses de krav som Havs- och vattenmyndigheten meddelat 
som allmänna råd för att uppnå normal respektive hög skyddsnivå.
Vi anser att så länge besluten grundas på allmänna råd och inte skarpare lagstiftning 
finns risk för olika tillämpning myndigheter emellan. En tydligare lagstiftning i form av 
förordning eller föreskrifter om små avlopp skapar bättre förutsättningar för en likvärdig 
bedömning av om enskilda avlopp uppfyller kraven på "godkänd reningsteknik". 

Kommunerna föreslås få i uppdrag att upprätta lokala åtgärdsplaner för 
övergödningsrelaterade insatser inom sina avrinningsområden, såväl inom 
myndighetsutövning som andra typer av insatser och att planerna med fördel tas fram 
av lokala s.k åtgärdssamordnare. Vi delar uppfattningen att sådana planer kan bidra till 
att stärka arbetet med vattenkvalitetsfrågor men kan också konstatera att för många 
kommuner kommer möjligheten till finansiering av arbetet med vattensamordning vara 
avgörande . 

Förslaget att införa generellt undantag från strandskydds- och 
biotopskyddsbestämmelser vid våtmarker som anlagts i syfte att minska 
näringsbelastning tillstyrks. 
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Regeringen föreslås ge Jordbruksverket i uppdrag att i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för 
hästhållare. Katrineholms kommun vill påpeka vikten av att regelverket för hästhållare 
harmoniserar med det för andra djurslag, exempelvis nötkreatur, där omständigheterna 
är jämförbara. Kriterier bör tas fram som underlättar bedömningen om verksamheten 
ska betraktas som jordbruksverksamhet eller hästhållning. Förslagen kring ekologisk 
kompensation är intressanta men för att vara relevanta när det gäller lokal problematik 
kring övergödning av sjöar och vattendrag krävs omfattande analyser av såväl lokal 
påverkan som olika åtgärders effekt i varje avrinningsområde.”

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
 Bygg- och miljönämndens protokoll, 2020-08-12, § 62
 https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af28

748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010 (länk 
till betänkandet)

_________________

Beslutet skickas till:
Miljödepartementet
Bygg- och miljönämnden
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 932933

https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af28748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010
https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af28748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010


PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-08-26 20 (27)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 104 KS/2020:258  042

Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer redovisat förslag till nämndens övergripande plan med 
budget 2021-2023, som avser kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, och överlämnar det till budgetberedningen.

Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

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). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2021-2023 för 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta 
beredningsprocessen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20
 Nämndens underlag för övergripande plan med budget – kommunstyrelsen 2021
 Bilaga 1 - Nuvarande nyttjanderättsavtal för del av Värmbols IP
 Bilaga 2 - Katrineholm Pepparriskan 1
 Bilaga 3 – Karta
 Bilaga 4 – Karta Värmbol
 Bilaga 5 - Förslag till investeringar/exploateringar KS 2021-2023
 Centerpartiets förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 

2021, 2020-08-26
 Vänsterpartiets förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 

2021, 2020-08-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD) och 
Mica Vemic (SD).
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Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S) yrkar på att förvaltningens förslag till beslut omformuleras till:
Kommunstyrelsen fastställer förslag till nämndens övergripande plan med budget 2021-
2023, som avser kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
och överlämnar det till budgetberedningen.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), yrkar bifall till 
Centerpartiets förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2021, 
2020-08-26.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2021, 2020-08-26.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på vart 
och ett av yrkandena och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens 
yrkande.

Särskilt yttrande

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

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 105   

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av verksamhetschef för kontaktcenter
Verksamhetschefen Karin Rytter förordnar följande personer att utöver sin egen tjänst 
upprätthålla befattningen som verksamhetschef för Kontaktcenter under ordinarie 
verksamhetschefens semester:
 Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist, 2020-07-13, 2020-07-15--2020-07-24
 Samordnare  Lisa Harlin, 2020-07-14
 Lokalresursplanerare Gunnar Berglund, 2020-07-29—2020-07-30 (KS del § 78)

Förordnande av nämndadministrativ chef
Nämndadministrativa chefen, Marie Sandström Koski, förordnar chefen för stöd och 
samordning, Karin Rytter, att utöver sin egen tjänst upprätthålla befattningen som 
nämndadministrativ chef under tiden 2020-07-08—2020-07-10. (KS del § 79)
Dnr KS/2020:1-029

Yttrande över ansökan till hemvärnet
Chefen för nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på 
kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) 
ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del § 61)
Dnr KS/2020:3-163

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 13 juli-den 2 augusti 2020. 
(KS del § 67)
Dnr KS/2020:5-029

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. (KS del § 59)
Dnr KS/2020:187-000

Beslut att utfärda fullmakt till Telge inköp i upphandlingsmål om storköksutrutning
Kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för Telge Inköp AB samt bolagets företredare VD 
Krister Mellström att föra Katrinholms kommuns talan i upphandlingsärende med Mål nr 
4827-20 gällande överprövning av upphandlingen TI 2020-2024 Storköksutrustning. 
Firmatecknare för Telge Inköp AB ges i sin tur rätten att delegera vidare till annan 
företrädare inom bolaget eller av bolaget anvisad företrädare. (KS del § 62)
Dnr 2020:196-059
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård- och omsorgsförvaltningen
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa utdrag ur belastningsregistret för personer 

som erbjuds anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen för att utföra vård- 
och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning, oavsett anställningsform.

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återredovisa framarbetade rutiner. 
(KS del § 68)

Dnr KS/2020:126-029

Bidrag till BRIS region öst 2020
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå BRIS -
region östs ansökan om bidrag med motiveringen att föreningen inte har verksamhet 
Katrineholms kommun. (KS del § 66)
Dnr KS/2020:128-045

Beslut att yttra sig över remissen av promemorian "Ett ändrat förfarande för att anmäla 
områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende"
Kommunstyrelsen yttrar sig över promemorian ”Beslut att yttra sig över remissen av 
promemorian "Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av 
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende” i enlighet med bilaga. 
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning efter samråd 
med kommunstyrelsens presidie i form av ett brådskande ordförandebeslut. (KS del § 
74)

Tidigare gjordes bedömningen att kommunen inte skulle yttra sig. Det har nu omprövats 
och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till yttrande.
Dnr KS/2020:182-659

Bidrag till cirkusskola 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

ett bidrag på 40 000 kronor till cirkusskola 2020 till Sörmlands Frisksportdistrikt.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 60)
Dnr KS/2020:193-045

Förslag till begravningsombud
Kommunstyrelsens ordförande föreslår på kommunstyrelsens vägnar, att länsstyrelsen 
förordnar Michael Hagberg som begravningsombud i Katrineholms kommun. (KS del § 
65)
Dnr KS/2020:198-119

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2021
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att hos 
Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och stadstrafik enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i detta ärende.
Beslutet har samråtts med kommunstyrelsens presidium i enlighet med 
delegationsordningen. (KS del § 69)
Dnr KS/2020:205-014
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Bidrag till möbler - Sköldinge Folkets husförening
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 41 261 kronor till möbler till Sköldinge Folkets husförening.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 71)
Dnr KS/2020:210-045

Extra bidrag till Spökbackens alpina SK 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ersätta 

service- och tekniknämnden med 25 000 kronor för mellanskillnaden mellan 
Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 72)

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna 
markanvisningsavtal daterat 2020-06-16 samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.
Beslutet har samråtts med kommunstyrelsens presidium i enlighet med 
delegationsordningen. (KS del § 70)
Dnr KS/2020:218-232

Ansökan om bidrag till Stipendium- Musikens Hus Akademin
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 20 000 kronor till föreningen Musikens Hus Akademin. 
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 87)
Dnr KS/2020:247-045
_________________
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§ 106   

Meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna

Protokoll och protokollsutdrag
Flen kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-06-11, § 52 – Antagande av förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera.
Handl nr 2020:1319

Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2020-06-12 med 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2020:1351

Bygg- och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-05-13, § 
38 – Svar på Miljödepartementets remiss om avfallsbehandlare.
Handl nr 2020:1355

Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-06-15, § 65 – Revidering av förbundsordning för Vårdförbundet 
Sörmland.
Handl nr 2020:1360

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionstyrelsen sammanträde 
2020-06-09, § 114/20 - Region Sörmland trafikbeställning T21.
Handl nr 2020:1389

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll fört vid ordinarie årsstämma 
2020-06-15.
Handl nr 2020:1392

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll fört vid styrelsemöte 2020-06-15.
Handl nr 2020:1393

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll fört vid ordinarie årsstämma 
2020-06-15.
Handl nr 2020:1394

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll fört vid styrelsemöte 2020-06-15.
Handl nr 2020:1395

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från årsstämma 2020-05-13.
Handl nr 2020:1526
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Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2020-05-13.
Handl nr 2020:1527

Kommunstyrelsens medel till förfogande
Återbetalning av bidrag Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020, KS del § 24.
Dnr KS/2020:24-045

Återbetalning av bidrag Katrineholm Pride 2020, KS del § 25.
Dnr KS/2020:31-045

Återbetalning av  bidrag Katrineholms Trädgårdsförening, KS del § 16
Dnr KS/2020:76-045

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 9/2020- 
SKR:s sammanträdesplan för 2021.
Handl nr 2020:1154

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 10/2020- 
Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner.
Handl nr 2020:1155

Tertialrapport
Vårdförbundet Sörmland har över sänt tertialrapport för tertial1 2020.
Handl nr 2020:1357, 2020:1358

Översiktsplan
Yttrande - Förslag till Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Nyköpings 
översiktsplan 2040. Ärendet översändes till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
handläggning.   
Bedömningen görs att Katrineholms kommun inte har något att erinra mot förslaget till 
Översiktsplan för Nyköpings kommun 2040.
Dnr KS/2020:110-212

Meddelande om granskning Översiktsplan Finspång
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över ett granskningsförslag för 
Översiktsplan Finspång.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun yttrade sig under samrådet 
och väljer att inte yttra sig under granskningen.
Dnr KS/20202:212-212
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Remiss
Flens kommun har översänt ett förslag till Arbetsmarknadsplan 2020-2023 Flens 
kommun till Katrineholms kommun på remiss. Katrineholms kommun avstår från att 
yttra sig.
Dnr KS/2020:215-659

Övrigt
Hjälmarens Vattenvårdsförbund har översänt årsrapporten Hjälmarens 
vattenvårdsförbund, åtgärdsarbete 2019.
Handl nr 2020:1250 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för ny skola 
på norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun.
Handl nr 2020:1506

Gnesta kommun har översänt en skrivelse om uppsägning av avtal om gemensamt 
dataskyddsombud.
Handl nr 2020:1191

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) har den 12 augusti meddelat att 
Katrineholms kommun har efter noga över övervägande kommit fram till att avstå från 
årets presidiekonferens. Anledningen är den rådande pandemin och hur kommunen valt 
att agera gällande större sammankomster. 
_________________
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DNR KS/2019:389-383

Reservation om Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

Centerpartiets motion handlar om att informera mera för att få fler att cykla mera på ett säkert sätt. 
Det är positivt att cykelinformation sker under ”Trafikantveckan” och ”Kontoret på stan”, men det 
behövs fler och återkommande aktiviteter riktade till allmänheten för att öka kunskaperna och 
därmed också öka trafiksäkerheten. En aktivitet som ”Cyklisternas dag” skulle bidra till att öka 
kunskaperna om vilka regler som gäller.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas.

Då yrkandet avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 26 augusti 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek
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DNR KS/2020:258-042

Reservation om Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021

Nytt ledarskap för Katrineholm 
Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller 
nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller 
på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla 
maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att 
förbruka dem för kommande generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett 
nytt ledarskap i Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad 
otrygghet och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet.

Centerpartiets budget för kommunstyrelsen utgår från de planeringsförutsättningar som vi lade i maj 
i år. 

ÅTAGANDEN
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom 
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån 
denna tas det fram en strategi för att nå målen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt 
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för 
Agenda 2030.

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.

Bidragen till enskilda vägar ska uppräknas.

Centerpartiet återkommer i budget med förslag till investeringsbudget för den kommande perioden. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 26 augusti 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek
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Reservation Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021 
KS/2020:258

På kommunstyrelsens sammanträde yrkade jag bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
Vänsterpartiet har andra prioriteringar än majoriteten vad gäller fördelningen av medel och 
uppdrag. Vi hade även en annan budgetram än majoriteten.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 26/8 - 2020
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Särskilt yttrande 

Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021 
KS/2020:258 - 042 
Eftersom Miljöpartiet bara har en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka på något 
eller reservera oss mot beslut.  

I detta fall, när det gäller att ta ställning till Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 
2021 KS/2020:258 - 042 skulle vi om vi kunde meddela att vi inte deltar i beslutet eftersom vi 
i vårt budgetförslag som kommer att presenteras vid budgetdebatten i Kommunfullmäktige 
senare i år kommer att presentera ett eget, sammanhållet budgetförslag för kommunen där 
kommunstyrelsen ingår.  

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga D kommunstyrelsen 2020-08-26 § 104
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