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Plats och tid

Presto, Värmbolsvägen 2 Katrineholm, kl. 08:15 – 12.00

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson
(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD) (fr. o.m § 110), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD) (t.o.m § 109)

Ersättare

Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Thomas
Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, controller
Anna Marnell, näringslivschef Stefan Toll, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef
Sara Alexanderson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, kommunjurist Kajsa Aldstedt, Stefan
Carpman (Sörmland Vatten och Avfall AB), Helene Sylvefjord (Sörmland Vatten och Avfall AB)

Utses att justera

Mica Vemic (SD)

Justeringens
plats och tid

2020-10-06

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

§107 - §131

Ordförande

………………………………………………………
Göran Dahlström (S)
Justerande

………………………………………………………
Mica Vemic (SD)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdes
datum

2020-09-30

Datum för anslags
uppsättande

2020-10-07

Förvaringsplats av
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Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

§107 - §131
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2020-10-30
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§ 107

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringen att ärendet Svar på remiss –
Ett klimatneutralt Södermanland 2045 tas upp vid nästa sammanträde. Vidare anmäler
Inger Fredriksson (C) ett ledamotsinitiativ som kommunstyrelsen tillägger som sista
ärendet på ärendelistan.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 108

Kommunstyrelsens verksamhet
Controllern Anna Marnell informerar om den senaste publicerade mätningen i
webbtjänsten Kolada i vilken det går att följa kommunernas och regioners verksamheter
från år till år. Detta med hjälp av ett stort antal nyckeltal. Några exempel från Kolada
redovisas för kommunstyrelsen.
Näringslivschefen Stefan Toll redovisar den senaste genomförda näringslivsrankingen
som Svenskt Näringsliv genomför. Katrineholms kommun har fått plats 67 på
rankinglistan, att jämföra med den senaste mätningen som var plats 79. En analys
kommer att göras för det vidare arbetet.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Johan Söderberg (S), Victoria
Barrsäter (C) samt controllern Anna Marnell och näringslivschefen Stefan Toll.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 109

Pågående viktiga/större uppdrag och händelser
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt (vård-och omsorgsförvaltningen) informerar
om vad hävningen av besöksförbudet på äldreboendena innebär för Katrineholms
kommun. Besöksförbudet infördes under våren med anledning av corona. En analys har
gjorts på respektive boende för att ta fram rutiner. Alla boenden har olika
förutsättningar och därför skiljer sig rutinerna åt inom kommunen. Gemensamt är dock
att två närstående åt gången kan besöka den boende.
Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP) samt
förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 110

Sörmland Vatten och Avfall AB
Stefan Carpman och Helene Sylvefjord från Sörmland Vatten och Avfall AB informerar
inför kommunstyrelsens behandling av följande ärenden vid sitt nästa sammanträde
Renhållningstaxa
VA-taxa
Renhållningsordning
Bestämmelser för användandet av kommunens vatten och
avloppsanläggningar
Godkännande av investeringar i VA-ledningar
Godkännande av utökad investering - Ny rötkammare vid Rosenholm
Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Michael
Hagberg (S) samt Stefan Carpman (Sörmland Vatten och Avfall AB) och Helene Sylvefjord
(Sörmland Vatten och Avfall AB).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 111

Fokusområde- Utveckling i Katrineholm,
arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av
åtgärder för ökad egen försörjning
Förvaltningscheferna Sara Alexanderson (Viadidakt) och Lena Ludvigsson
(socialförvaltningen) redogör för det pågående arbetet för ökad egen försörjning vilket
är ett av kommunstyrelsens fokusområden 2020.
De som idag anvisas till Viadidakt arbetsmarknad står långt från arbete och studier.
Hittills i år har 18 procent av deltagarna gått vidare till arbete efter avslutad insats
medan 11 procent gått vidare till studier. Den tillfälliga ramförstärkningen till
Viadidaktnämnden har möjliggjort en utveckling av metoder och arbetssätt för ökad
måluppfyllelse. Bland vidtagna åtgärder nämns bland annat inrättandet av ett
kompetensinventeringsteam och en utveckling av arbetet med subventionerade
anställningar. En väl fungerande samverkan mellan socialförvaltningen, Viadidakt och
Arbetsförmedlingen är av avgörande betydelse för att nå framgång i arbetet. Vidare
betonas vikten av att alla förvaltningar deltar i arbetet med att ta emot praktikanter,
feriearbetare, extratjänster och åtgärdsanställda.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Nicklas Adamsson (MP), Cecilia Björk (S), Gunilla
Magnusson (S), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C) samt förvaltningschefen Sara
Alexanderson och förvaltningschefen Lena Ludvigsson.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:253 426

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett beslut om att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för.
De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms
kommun är cirka 10 år eller äldre och hänvisar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut
gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2020-08-12 § 63
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-07-28
Skrivelse - Ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:275 049

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen till Kommuninvest ekonomisk förening
(Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp för år 2021 om 4 755 125 kronor samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen och överlämnar ärendet till budgetberedningen.
2. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med budgetbeslut besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna. Syftet med
förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna och kommunerna erbjuds at betala in
motsvarande belopp till Föreningen i form av kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Under förutsättning att det återbetalda förlagslånet används som kapitalinsats,
4 300 000 kr, ökar Katrineholm kommuns med 15 181 625 kr.
Total ökning av kapitalinsats uppgår därmed till 19 481 625 kr (4 300 000 kr + 15 181 624
kr).

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Lånevillkoren Bilaga 1
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:9 050

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i förslaget till Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket har sänts på remiss till samtliga
nämnder.
Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i
kommunen. Revideringen består i att ett tillägg gjorts om att kommunen vid inköp även
ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden avstod från att yttra sig medan
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kulturnämnden och Viadidaktnämnden
ställer sig bakom förslaget.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget, men pekar på behovet av
tillämpningsanvisningar utifrån tillägget om barnperspektiv.
Hänvisningar till hur Barnkonventionen bör tillämpas kommer att framgå av dokumentet
Rutiner för upphandling och direktupphandling som kommer att revideras under
hösten.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förslag – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Inkomna yttranden – (finns i akten)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström
(S), samt kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar på följande komplettering:
Vid upphandling skall leverantör iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de
villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i
respektive bransch genom att ha kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden
proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls
(V) yrkande och finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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KS/2020:280 003

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 420)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva styrdokumentet Taxor och
avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument Taxor och avgifter för serviceförvaltningens
externa uppdrag (KFS nr 4.20) som antogs av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 20.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att styrdokumentet inte har
reviderats sedan 2001-02-26 §32. Efter samråd med service- och teknikförvaltningen
föreslås nu styrdokumentet upphävas då alla dess delar är inaktuella.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:332 628

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att
delta regelbundet minskar samt att man redan gör flera kostnadsfria insatser i form av
”Kultur på recept”, ”Öppen kulturskola” och ”Lyckliga gatorna”.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 08-28
Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V),
2019-09-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:381 819

Svar på motion om gerillakonst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kulturnämndens
och service- och tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”
Motionen har remitterats till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen med motiveringen att anskaffning av offentlig
konst och val av konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av
kulturförvaltningen och i enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen
utser lämpliga platser och upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning
uppföra konst eller ställa ut i konsthallen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-07-01
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 41
Kulturförvaltningens yttrande, 2020-06-30
Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 16
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V),
2019-11-08

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
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
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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KS/2019:415 025

Svar på motion om att återkommunalisera städningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och
tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
att återkommunalisera städningen. Motionen utmynnar i följande yrkande
”kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi”.
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden som föreslår avslag till
motionen med motiveringen att man förhåller sig till de beslut som kommunfullmäktige
tog 2009 om privatisering av städningen.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-06-04
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 26
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V),
2019-12-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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KS/2020:86 109

Redovisning av obesvarade motioner - september 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade motioner till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner.
Den aktuella sammanställningen visar att det den 22 september 2020 fanns sammanlagt
16 obesvarade motioner varav fyra stycken bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Den äldsta motionen, utöver en av de som bordlades, väcktes i kommunfullmäktige
2019-10-21 ”Motion om en avgiftsfri kulturskola”.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 09-04
Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-09, 2020-09-22
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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Kommunstyrelsen
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KS/2020:290 041

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari
till augusti 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari –
31 augusti 2020 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020 omfattar kommunstyrelsens
samtliga områden, kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Perioden uppvisar ett resultat om + 13 325 tkr. Totalt är prognosen för
kommunstyrelsen + 7 750 tkr.
Perioden januari till augusti har präglats av pandemin, men samtidigt har flera
utvecklingsarbeten fortsatt. Aktiviteter som stannade upp har återupptagits och
verksamheten anpassas allt mer till de nya förutsättningarna. En positiv effekt är en
ökad digitaliseringsmognad, vilket har och kommer att påverka verksamheten.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:19 025

Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av styrdokumentet Riktlinjer för
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse som senast reviderades av kommunfullmäktige 201704-24, § 72.
Personalutskottet beslutade på sammanträde 2020-05-12 § 8 att föreslå
kommunstyrelsen att förlänga styrdokumentets giltighetstid. Utöver att styrdokumentet
har lagts in i en ny mall som följer den grafiska profilen har inga revideringar gjorts.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Personalutskottets beslut, 2020-05-13, § 8
Antagen – Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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KS/2020:20 009

Förlängning av Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning i Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning till 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av riktlinjerna ska genomföras enlig fastställd ordning, eller när det finns
behov av en revidering.
I gällande riktlinjer finns behov att korrigera hänvisning till lagrum, från kapitel 8 till
kapitel 11, i det inledande stycket på grund av den nya kommunallagen. Korrigeringen
ses som en redaktionell ändring.
Över tid har regler kring kommunal ekonomistyrning förändrats. I samband med den ny
lag om kommunal bokföring förstärktes behoven av en större översyn. Regeringen
beslutade i september 2020 om att tillsätta en särskild utredare för ”En effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner”. Syftet är att titta närmare på reglerna i
kommunallagens kapitel 11 om bland annat god ekonomisk hushållning och balanskrav.
Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredaren ska bland annat:
föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör
vara utformade,
undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska
styrningen i kommuner och regioner,
föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den
nationella finanspolitiken.
Utredningen ska redovisas senast den 24 september 2021.
I samband med fastställande av nya regler, utifrån utredningen, kommer en översyn av
gällande riktlinje att genomföras.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Antagen - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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Kommunstyrelsen
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KS/2020:267 633

Redovisning av uppdrag om ändrat regelverk för
skolskjuts
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förstudien till budgetberedningen för vidare
hantering.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredrikssons (C) yrkande
reserverar sig Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen 2019-2022, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-21 § 2, finns
uppdraget att utreda ett ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis när det gäller
likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förstudien Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Bildningsnämndens beslut, 2020-08-25, § 24
Förstudie – Ekonomiska konsekvenser av förändrade
tillämpningsregler för skolskjuts

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Inger
Fredriksson (C).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C) yrkar avslag då hon anser att underlaget saknar uppgifter som är
väsentliga för den fortsatta beredningen.
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 Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att
styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till: Budgetberedningen, Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra
Sörmlands räddningstjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Handlingsprogram
för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Som en inledande och övergripande kommentar önskar Katrineholms kommun en
övergripande processbeskrivning över hur och i vilka steg revidering av detta
handlingsprogram är tänkt att genomföras. Katrineholms kommun anser att arbetet
med att ta fram handlingsprogramet bör ses som en kontinuerlig process med
uppföljning, utvärdering och förbättring, varför en tidplan med indelade steg är
önskvärt. Detta behöver kanske inte framgå i själva styrdokumentet men bör vara tydligt
för medlemskommunerna och för VSR.
Vidare anser Katrineholm att ett av de första stegen i denna process är att kartlägga
risker och genomföra en riskanalys. Med utgångspunkt i denna riskanalys tillsammans
med krav i lagstiftning och övriga erfarenheter från olyckor ska handlingsprogrammet
utformas. En önskan är att detta fångas inför nästa revidering och att VSR tillsammans
med medlemskommunerna kan påbörja denna riskanalys redan under innevarande
mandatperiod.
I övrigt så anser Katrineholms kommun att handlingsprogrammet omfattar de delar som
lagstiftningen kräver. Värt att belysa är det faktum att det krävs ett nära samarbete
mellan medlemskommunerna och VSR för att uppnå ett likvärdigt skydd för våra
kommuninvånare och verksamhetsutövare, varför det inte nog kan understrykas vikten
av gemensamt arbete både före, under och efter olyckan. Det är också av vikt att det
tydligt framgår vem handlingsprogrammet är avsett för och att de delar som avser
kommuninvånarna görs tillgängliga och lätta att ta till sig.
Inför nästa revidering så önskar därför Katrineholms kommun ett omtag och ett
gemensamt arbete mellan medlemskommunerna och VSR, ett arbete som bör följa
MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vägledning för framtagande av
kommunala handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Remiss – Förslag till Handlinsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Christer
Sundqvist (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 953575
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Beslut om att avge yttrande till Justitieombudsmannen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger redovisat förslag till yttrande till Justitieombudsmannen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått en remiss från Justitieombudsmannen (JO) där kommunen ombeds
att inkomma med utredning och yttrande avseende frågor som ställs. Remissen grundar
sig i en anmälan där ett antal kommuner i Sörmland tillsammans med Region Sörmland
anklagas för att samordna och fördröja hanterandet av en begäran om
sammanställningar av uppgifter som rör covid-19.
Kommunen har utrett hanteringen grundligt och kan konstatera att man ser allvarligt på
de anklagelser som framförs men att kommunen inte varit del i en eventuell samordning
av svar. Svaret har inte heller dragit ut på tiden på ett omotiverat sätt, röjt rätten till
anonymitet eller varit del i ett försök att undanhålla information från allmänheten.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-26
Yttrande till JO med bilagor

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl
(V) och kommunjuristen Kajsa Aldstedt.
_________________
Beslutet skickas till:
Justitieombudsmannen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Transport av markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Lövåsen 3:1, Levin Sälldin Holding AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner transport av upprättat markanvisningsavtal samt
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i
överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Levin har via bolaget Levin Sälldin Holding AB, 559155-4075, nedan kallat Bolaget,
framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Logistikcentrum. Kommunen
har genom ett delegationsbeslut daterat 2020-06-27 markanvisat Bolaget ett område på
ca 30 000 m2. Bolaget har därefter inkommit med önskemål om att transportera
gällande markanvisning till ett intilliggande område på ca 60 000 m2, enligt bilaga.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att går vidare med ett
transportavtal av tidigare markanvisning.
Efter transporten gäller Markanvisningsavtalet med samma villkor som tidigare och som
längst till 2020-12-31.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Bilaga - Transport Markanvisningsavtal, 2020-09-04

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt
förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Levin Sälldin Holding AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal, samt delegerar till markoch exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindbohm har via bolaget Svenska Stålbyggen Mälardalen AB, 556664-9884, nedan
kallat Bolaget, framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Lövåsenområdet.
Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område enligt bilaga.
Den sammanlagda arealen uppgår till ca 9 000 m2. Bolaget har för avsikt att etablera en
handels-/ logistikfastighet på ca 3 600 m2 inom området.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett
köpeavtal och ett exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-11-30. Bolaget har för avsikt att komma gång med byggnation under 2021.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2021-03-31.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-24
Markanvisningsavtal, 2020-08-27
Bilaga - Karta med området

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Proveloper AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal, samt delegerar till markoch exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Peter Gullberg har via bolaget Proveloper AB, 556664-9884 ,nedan kallat Bolaget,
framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Uppsala området.
Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område enligt bilaga.
Den sammanlagda arealen uppgår till ca 3 200 m2. Bolaget har för avsikt att etablera en
handels-/ restaurangbyggnad på ca 1 200 m2 inom området.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett
köpeavtal och ett exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-12-31. Bolaget har för avsikt att komma gång med byggnation när detaljplanen för
Lövåsen Uppsala vunnit lagakraft.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2021-03-31.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-24
Markanvisningsavtal, 2020-09-24
Bilaga - Karta med området

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V) och förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Proveloper AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ledamotsinitiativ - Undersök Covid-19:s effekter på
folkhälsan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Inger Fredrikssons (C) ledamotsinitiativ.

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har inlämnat ett ledmotsinitiativ om att kommunstyrelsen ska ge
folkhälsoutskottet i uppdrag att utreda hur Covid-19 har påverkat folkhälsan i
Katrineholms kommun och föreslå insatser för att motverka följderna på folkhälsan.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens förste vice
ordföranden Christer Sundqvist (M) lämnar ett skriftligt svar vid sammanträdet som
utmynnar i följande:
”Att mot bakgrund av den pandemiska fas vi för närvarande befinner oss i och den
rapport Folkhälsomyndigheten kommer att presentera avslår vi yrkandet om att i
nuläget uppdra till folkhälsoutskottet att utreda hur Covid-19 påverkat folkhälsan i
Katrineholms kommun.”

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Tony
Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till sitt
framförda ledamotsinitiativ.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Inger Fredrikssons (C)
yrkande och avslagsyrkandet. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
ledamotsinitiativet.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 130

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Beslut om eldningsförbud
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor att för Katrineholms kommun gäller följande:
Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet
omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved,
kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade
så att faran för antändning och spridning är låg.
Förbudet gäller från 2020-06-23 klockan 13:00 fram till beslut om föreskriftens
upphävande.
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommundirektören på
rekommendation av Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst.
(KS del § 73)
Dnr KS/2020:206 -170
Beslut om upphörande av eldningsförbud 2020-07-01
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att upphäva beslut om eldningsförbud, beslutat
2020-06-22 KS del § 73, från och med 2020-07-01 klockan 12:00 (KS del § 75)
Dnr KS/2020:206 - 170
Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till länsstyrelsen i
Södermanland att i nuläget anses det inte föreligga något behov av ytterligare
vigselförrättare i Katrineholms kommun. (KS del § 88)
Dnr KS/2020:251-000
Avvisande av skadeståndsanspråk angående fosterhemsplacering
Kommunen avvisar skadeståndsanspråket med hänvisning till att en eventuell fordran
preskriberats. (KS del § 89)
Dnr KS/2020:270–750
Svar på remiss avseende förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för
äldre under covid-19-pandemin
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att, i enlighet med
vård- och omsorgsnämndens yttrande, som svar på rubricerad remiss meddela att
Katrineholms kommun inte har några synpunkter på remissförslaget utan ser positivt på
att detta regleras nationellt.(KS del § 91)
Dnr KS/2020:285-710
_________________
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§ 131

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Sydarkivera har översänt ett sammanträdesprotokoll från förbundsfullmäktige
2020-06-12.
Handlings nr 2020:1567
Sydarkivera har översänt ett protokollsutdrag från förbundsstyrelses sammanträde
2020-03-06, § 4 - Budget 2021 plan 2022-2023.
Handlings nr 2020:1568
Sydarkivera har översänt ett protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde
2020-05-15,§ 17 - Arkivutredningen, översyn av arkivområdet (Ku 2017:02)
Handlings nr 2020:1570
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll sammanträde 2020-09-02.
Handlings nr 2020:1756
Kommunstyrelsens personalutskott har översänt ett protokollsutdrag 2020-09-20, § 14 –
Antagande av kollektivavtal KOM-KR.
Handlings nr 2020:1765
Region Sörmland har översänt ett protokoll fört vid sammanträde 2020-09-11 med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handlings nr 2020:1810

Kommunstyrelsens medel till förfogande
Katrineholmsrevyn 2019/2020 har översänt en redovisning av beviljat bidrag.
Dnr KS/ 2019:224-045
Återbetalning av bidrag Kajrocken 2020, KS del § 14.
Dnr KS/2020:88-045

Övrigt
Länsstyrelsen i Stockholm har översänt beslut om förordnande som begravningsombud.
Handlings nr 2020:1555

Ordförandens sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

32 (32)

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och
uppföljning
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss av betänkandet
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits
för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun kommer inte att yttra sig
över remissen.
Dnr KS/2020:229-659
Årets Medborgarceremoni är framflyttad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bilaga A kommunstyrelsen 2020-09-30 § 116

Reservation: Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola KS/2019:332
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri
kulturskola.
Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020
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Bilaga B kommunstyrelsen 2020-09-30 § 117

Reservation: Svar på motion om gerillakonst KS/2019:381
Katrineholm har en stolt tradition i form av medborgare som har agerat som gerillakonstnärer och
förskönat Katrineholms kommun med olika konstverk. Tyvärr så har den politiska majoriteten i
Katrineholm på sista tiden intagit en alltmer restriktiv hållning och börjat plocka bort gerillakonstverk
som har ställts ut, framförallt konstverk som har stuckit i ögonen på majoriteten.
Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är synd att allmänheten inte får ta del av dessa verk och vill
därför lyfta frågan om att göra de tillgängliga för allmänheten.

Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020
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Bilaga C kommunstyrelsen 2020-09-30 § 118

Reservation: Svar på motion om att återkommunalisera städningen
KS/2019:415
Att ta tillbaka städningen i egen regi skulle ge många fördelar. Vi skulle få en sammanhållen syn på
städningen inom hela kommunens verksamhet. All lokalvård kan då bedrivas utifrån kommunens mål
om goda arbetsförhållanden för personalen, om heltid som norm, om hög kvalitet inom alla
verksamheter och utan vinstintressen. Då får vi bättre kontroll över både organisation, ekonomi och
arbetsmiljö.
Jag yrkade bifall till motionen.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/9 - 2020
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Bilaga D kommunstyrelsen 2020-09-30 § 123

KATRINEHOLM

BIN/2020:76 - 633
Reservation Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av förändrade
tillämpningsregler för skolskjuts
Centerpartiet anser att förstudien är alltför otydligt redovisad med slutsatser som
saknar underlag. Därför lade vi ett återremissyrkande i bildningsnämnden med
uppdrag att tydligare redovisa:
- Kostnad per elev i de olika skolskjutsformerna (busskort, skolskjuts
landsbygd, skolskjuts växelvis boende, skolskjuts särskilda skäl)
- Hur de olika alternativens siffror är uträknade. 30 miljoner för
”Eskilstunamodellen” låter orimligt.
Bildningsnämnden beslutade att avslå återremissyrkandet och skicka den till
kommunstyrelsen. Där var förslag till beslut att överlämna förstudien till
budgetberedningen för vidare hantering. Centerpartiet yrkade avslag eftersom
underlaget saknar uppgifter som är väsentliga för den fortsatta beredningen. Då
vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 30 september 2020

Victoria Barrsäter, Centerpartiet
Inger Fredriksson, Centerpartiet
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