PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-01-18 Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm, klockan 16:00 – 16:30

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger
Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson
(S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Jesper Ek (-), Marie-Louise Karlsson (S), Tony
Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Gunilla Magnusson (S)

Ersättare

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, registrator
Karin Österman Sundell

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Justeringens plats
och tid

2021-01-18

Paragrafer

§1- §6

Datum för anslags uppsättande 2021-01-18

Datum för anslags nedtagande 2021-02-10

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1015232

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§1

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-18

2 (16)

KS/2020:371 003

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av coronapandemin föreligger behov av att möjliggöra för digitala
fullmäktigesammanträden på distans. Under pandemin har flera sammanträden ställts
in eller genomförts med reducerat antal.
Distansdeltagande vid fullmäktige sammanträden reglereras i kommunallagen 5 kap. 16
§. Arbetsordningen ska reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
Arbetsordningen har i reviderat förslag fått följande tillägg om distansdeltagande (§10):
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och tjänstgörande
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast fem
dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Ersättare som inte är tjänstgörande vid mötet har rätt att delta i överläggningarna när
distansdeltagande har godkänts av ordföranden.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Utkast – Rutiner för genomförande av sammanträden på distans

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl
(V), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C) samt nämndadministrativa chefen Marie
Sandström Koski.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:370 003

Förändring av allmänt nämndreglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt allmänt nämndreglemente.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av coronapandemin föreligger behov av att möjliggöra för digitala
sammanträden. Under pandemin har flera sammanträden ställts in eller genomförts
med reducerat antal.
Kommunens allmänna nämndreglemente föreslås justeras för att möjliggöra digitalt
deltagande vid nämndssammanträden. En rutin kommer tas fram för att hantera de
praktiska svårigheterna som det medför.
Vid en översyn av reglementet föreslås även ett antal justeringar utifrån SKR:s mall. Det
handlar framförallt om förtydliganden utifrån vad kommunallagen säger om
mötesordning. Därmed tydliggörs hur sammanträden kan ställas in, vad som gäller för
kallelser och närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd. Det föreslås även föras
in två paragrafer som tydliggör ramarna för nämndernas uppdrag och ansvaret för dess
organisation samt hur personalansvaret fördelas. Även återrapportering till
kommunfullmäktige regleras och vad som gäller i de fall utskott används.
Vidare föreslås att personuppgiftsansvarets reglering i kommunen förs in i det allmänna
nämndreglementet. Det regleras sedan tidigare i nämndernas individuella reglementen
men är i flera fall inte anpassad efter förändrad lagstiftning.

Förvaltningens bedömning
Distansdeltagande
Distansdeltagande vid nämnders sammanträden reglereras i kommunallagen 6 kap. 24
§. Kommunfullmäktige ska besluta i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
Samtliga förtroendevalda har tekniska förutsättningar att delta på distans i form av en
kommunal läsplatta med mobildata. Det bör poängteras att huvudregeln fortfarande är
att sammanträden ska ske fysiskt och att även vid digitalt deltagande ska det finnas en
sammanträdeslokal där ordföranden befinner sig.
I en tidigare utredning har kommunledningsförvaltningen konstaterat att de juridiska
förutsättningarna för distansdeltagande inte är helt klarlagda då det saknas praxis för
tillämpning av bestämmelserna. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste
sammanträdet avbrytas (ajourneras) tills en förbindelse av sådan kvalitet har
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Vilket innebär att ett möte kan
ajourneras på obestämd tid.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vidare är det ur ett GDPR-perspektiv högst tveksamt om kommunen har möjlighet att
använda ett befintligt system för hanteringen av digitala sammanträden på ett
rättssäkert sätt. Det utreds dock separat då det är en fråga om genomförandet snarare
än om möjligheten att delta på distans i sig.
Övriga föreslagna ändringar
Förändringarna i övrigt tydliggör snarare än förändrar gällande ordning. Det har
uppkommit behov av att på ett tydligare sätt ha reglerat hur t ex sammanträden flyttas
och kallelsen ska skickas. Även närvarorätten för kommunalråd och oppositionsråd är
ett förtydligande och utökning av den tidigare formuleringen som bara berörde
tjänstemän. Kommunledningsförvaltningen anser att det ur ett demokratiperspektiv är
att föredra att rätten för kommunalråd och oppositionsråd att närvara vid
sammanträdena är reglerat i reglementet.
Gällande personuppgiftsansvaret bedömer kommunledningsförvaltningen att det nya
förslaget inte motsätter de tidigare skrivningarna som finns i ett antal nämndsspecifika
reglementen och att man vid nästa översyn av respektive nämnds individuella
reglementen kan ta bort skrivningarna om personuppgiftsansvar.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Förslag till allmänt nämndreglemente
Nu gällande allmänt nämndreglemente
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:372 024

Revidering av arvodesbestämmelserna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av arvodesbestämmelserna.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av införande av deltagande på distans behöver arvodesbestämmelserna
revideras. Ersättare som deltar på distans räknas, i lagens mening, inte som närvarande
vid sammanträdet. För att ersättare ska få rätt till arvode vid distansdeltagande har
följande menings lagts till på sidan 12 (bilaga 2):
Ersättare som deltar i sammanträdet på distans har rätt till motsvarande ersättning som
närvarande ersättare.
I samband med revidering har även följande ändringar gjorts:
§ 8, sidan 6 – Årsarvodena justeras årligen utifrån
riksdagsmannaarvodet. Tidigare skrivelse att denna ändring ska
fastslås av kommunstyrelsen har tagits bort. Justeringen sker istället
automatiskt.
§ 9, sidan 7 – Kommunstyrelsens temadagar har tagits bort som
särskilt sammanträde. Eventuella temasammanträden i styrelse och
nämnder betraktas som vanliga sammanträden ur arvodessynpunkt.
§ 16, sidan 8 – Kravet på årlig inlämning av styrkt arbetsinkomst av
arbetsgivare tas bort. Förtroendevald ska istället lämna in ny blankett
enbart vid förändrad arbetsinkomst.
Dokumentet har uppdaterats enligt kommunens grafiska profil samt
vissa redaktionella ändringar.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12
Förslag till arvodesbestämmelser, 2020-12-15
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:11 727

Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att inleda
processen med planering av lokaler för verksamhet i enlighet med beslut fattat på vårdoch omsorgsnämndens vägnar daterat 2021-01-12.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett beslut om att föreslå
kommunstyrelsen att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att inleda processen
med planering av lokaler för verksamhet i samarbete med Hökerum Bygg AB utifrån
gjord behovsanalys.
Behovsanalysen som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen visar bland annat att
utifrån den rådande kön finns behov av ytterligare en sammanhållen gruppbostad i
kommunen och att en ny gruppbostad bör vara färdigställd senast andra kvartalet 2023.
Hökerum Bygg AB har, via samhällsbyggnadsförvaltningen, erbjudit kommunen
möjligheten att inrätta en gruppbostad i kvarteret Hämplingen samt lokal för övrig
verksamhet i bottenplanet. Ytan för gruppbostaden beräknas till 666 kvadratmeter till en
kostnad av cirka 2 000 kronor per kvadratmeter och ytan på nedre plan består av cirka
465 kvadratmeter till en kostnad av cirka 1 200 kronor per kvadratmeter beroende på
verksamhet. Totalyta att hyra skulle bli 1 131 kvadratmeter.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att plats för byggnation stämmer väl överens med
kraven på närhet till service och kommunikationer och föreslår att vård- och
omsorgsförvaltningen ska hyra två plan i samma fastighet.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12
Delegationsprotokoll vård- och omsorgsnämnden, VON Del § 3, 2021-0112

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius
(KD), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S) och Inger Fredriksson (C).
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:9 000

Extra sammanträdesdag och ändrad sammanträdesdag
för planeringsdirektivet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde för
kommunstyrelsen den 10 mars 2021, kl 08.15.
2. Vidare ska planeringsdirektivet för 2022 behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förslag har uppkommit om ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 10 mars
för att bereda årsbokslutet istället för, som planerat, den 28 februari. Vidare har
diskuterats om planeringsdirektivet ska behandlas den 28 april (vilket är i enlighet med
Styrsystemet för Katrineholms kommun) istället för den 26 maj som angivits i ärendet
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Anmälan om delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Förordnande av verksamhetschef för kontaktcenter
Verksamhetschefen för Kontaktcenter, Karin Rytter, förordnar bibliotekschefen AnnaKarin Sjökvist, att utöver sin egen tjänst upprätthålla befattningen som
Verksamhetschef för Kontaktcenter under perioden 2020-12-21 – 2020-12-23 samt 202012-28 – 2020-12-30. (KS del § 131)
Förordnande av chef för stöd och samordning
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som chef stöd och samordning center under tiden 2020-1221—2020-12-23. (KS del § 134.)
Dnr KS/2020:1-029
Avskrivning av kundfordran
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatlösa att avskriva följande:

Avgift

Summa

Kulturskoleavgift

Beslutsdatum
och paragraf

600:-

2020-12-28, 137

31 265:-

2020-12-28, 137

Årsavgift
livsmedelstillsyn

1 800:-

2020-12-28, 137

Markavgift

1 500:-

2020-12-28, 137

112:-

2020-12-28, 137

Skrotning av bil

5 125:-

2020-12-28, 137

Tillsynsavgift
miljöbalken

4 785:-

2020-12-28, 137

Vård- och
omsorgsavgift

Markhyra

Ordförandens sign

Justerandes sign
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3 334,10

2020-12-28, 137

Avgift provisorisk
förvaltning
dödsbo
Dnr KS/2020:2-040
Beslut angående 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 § 102)
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 § 117)
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 29-31 december 2020. (KS
del § 125)
Dnr KS/2020:5-029
Beslut att utfärda fullmakt till Telge för mål om överprövning av upphandling av
eldrivna ismaskiner
Kommunstyrelsen utfärdar fullmakt för Telge AB:s firmatecknare att föra kommunens
talan i mål gällande överprövning av upphandling av eldrivna ismaskiner. (KS del § 109)
Dnr KS/2020:379-059
Beslut att utfärda fullmakt i ärende om hyresrabatt
Kommunstyrelsen utfärdar fullmakt åt Susanne Sandlund att föra kommunens talan i
ärende om hyresrabatt. (KS del § 114)
Dnr KS/2020:389-049
Beslut att yttra sig i mål hos Kronofogdemyndigheten angående faktura för SFIutbildning
Kommunen yttrar sig i mål hos Kronofogdemyndigheten angående Sigma Academy AB:s
krav för utbildningstjänst SFI i enlighet med förslaget. Kommunen motsätter sig
sökandens yrkande i sin helhet. (KS del § 136)
Dnr KS/2020:419-049

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Köpeavtal del av Lövåsen 3:1 till Proveloper AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
köpeavtal gällande del av Lövåsen 3:1 med bolaget Proveloper AB.
Vidare delegeras till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i
överlåtelsens fullföljande. (KS del § 108)
Dnr KS/2019:182-232
Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 - inställt
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa in
kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020. (KS del § 105)
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa in
kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020. (KS del § 115)
Dnr KS/2020:131-000
Beslut att inkomma med kompletterande yttrande till JO
Kommunstyrelsen skickar in kompletterande yttrande till JO. (KS del § 135)
Dnr KS/2020:237-008
Beslut att inkomma med yttrande över remiss SOU 2020:55
Kommunen yttrar sig över remiss SOU 2020:55 i enlighet med förslaget. (KS del § 130)
Dnr KS/2020:302-009
Remiss – Långtidsbudget 2020-2023 Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att översända till
Hjälmarens Vattenvårdsförbund att kommunstyrelsen inte har några synpunkter på
remissen – Långtidsbudget 2020–2023 Hjälmarens Vattenvårdsförbund. (KS del § 100)
Dnr KS/2020:304–049
Remiss - VA-plan för Flens kommun
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsen vägnar, att anta
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända detta till Flens
kommun. (KS del § 110)
Dnr KS/2020:312-349

Ordförandens sign
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Återrapportering av uppdrag - Utredning av omvandling av Malmgården till
trygghetsboende
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Malmgården i
framtiden ska användas som trygghetsboende utan biståndsbeslut.
Den nuvarande verksamheten särskilt boende för äldre stängs och kvarvarande brukare
på Malmgården erbjuds annat boende. Processen startar omgående och ska vara
slutförd senast 31 december 2020. (KS del § 106)
Dnr KS/2020:329-710
Ansökan om bidrag till Katrineholm Cup – Futsal
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 till Katrineholms SK FK till Katrineholms Cup – Futsal.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 99)
Dnr KS/2020:342-045
Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning inte tas ut som förseningsavgifter på biblioteken
Beslutet gäller endast under tiden de lokala allmänna råden för Södermanlands län
gäller. (KS del § 101)

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning inte tas ut samt förseningsavgifter på biblioteken.
Beslutet gäller från den 14 december 2020 till och med den 17 januari 2021. (KS del §
123)

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning samt förseningsavgifter på biblioteken inte tas ut.
Beslutet gäller från den 18 januari till och med den 31 januari 2021. (KS del § 1)
Dnr KS/2020:358–000
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att utse Andreas
Peterzén till dataskyddsombud för kommunstyrelsen under december månad 2020.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vidare utses Therese Jigsved (Sydarkivera) till dataskyddsombud för kommunstyrelsen
från januari månad 2021.
Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen. (KS del § 112)
Dnr KS/2020:359-009
Markanvisningsavtal del av Lövåsen 3:1 till B & K Blanks Fastigheter AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
markanvisningsavtal daterat 2020-10-01 gällande del av Lövåsen 3:1 med bolaget B & K
Blanks Fastigheter AB.
Vidare delegeras till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i
överlåtelsens fullföljande. (KS del § 107)
Dnr KS/2020:360-232
Ansökan om bidrag till utemöbler till Pensionärernas hus
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till pensionärsalliansen
till köp av utemöbler till pensionärernas hus.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Efter inköp ska pensionärsalliansen inkomma med en skriftlig redovisning till
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del § 103)
Dnr KS/2020:366–045
Förlängning av styrdokuments giltighetstid
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att giltighetstiden
för följande styrdokument förlängs till och med senast den 30 juni 2021:
Dagvattenpolicy
Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun
Ljusplan
Katrineholms kommuns kommunikationspolicy
Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun
Nationell IT- strategi för vård och omsorg
Övergripande kompetensförsörjningsplan
Friskvård i Katrineholms kommun
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Krishanteringsplan för Katrineholms kommun
Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun
Ordförandens sign
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Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt
lagen om skydd mot olyckor
Policy för resor och transporter i tjänsten
(KS del § 124)
Dnr KS/2020:368-000
Bidrag till mattcurling-mattor för pensionärer
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 35 000 kronor till PRO Katrineholm
till inköp av mattcurling-mattor.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Efter inköpet ska PRO Katrineholm inkomma med en skriftlig redovisning till
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del § 104)
Dnr KS/2020:369-045
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 § 118)
Dnr KS/2020:375-000
Bidrag till Katrineholm cup -2021 - fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 90 000 kronor till Katrineholm cupallians till Katrineholm cup 2021.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Föreningen ges tillgång till bidraget under 2020.
Efter genomfört evenemang ska Katrineholm cupallians inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del §
111)
Dnr KS/2020:379-045
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Bidrag till webbradio för Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholm FM till omkostnader i samband med uppstart av
webbradio.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Efter genomfört evenemang ska Katrineholm FM inkomma med en skriftlig redovisning
till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del 132)
Dnr KS/2020:394-045
Extra sammanträde, kommunstyrelsen den 18 januari 2021
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar om ett extra
sammanträde för kommunstyrelsen den 18 januari kl 16.00 - 17.00. Detta under
förutsättning av att sammanträdet kan genomföras i enlighet med aktuella regler,
riktlinjer och normer som utfärdas med anledning av coronapandemin. (KS del § 120)
Dnr KS/2020:398-000
Beslut att påbörja arbetet med krigsplanering och krigsorganisation
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram krigsplanering och
krigsorganisation för Katrineholms kommun. (KS del § 122)
Dnr KS/2020:399-015
Markanvisning Norra Stadsdelen Väst SjötorpHus AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
markanvisningsavtal daterat 2020-12-11 gällande Katrineholm Gersnäs 3:5 med bolaget
Sjötorps Hus AB.
Vidare delegeras till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i
överlåtelsens fullföljande. (KS del § 127)
Dnr KS/2020:400-232
Bidrag till inköp av jackor - Vuxna På Stan Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 19 980 kronor till Vuxna På Stan Katrineholm till jackor.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 126)
Dnr KS/2020:401-045
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Bidrag till projektet Trygga Vuxna i Katrineholm 2.0
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till kvinno- och tjejjouren Miranda till projektet Trygga Vuxna i
Katrineholm 2.0.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 128)
Dnr KS/2020:402-045
Markanvisning B9 Värmbol - Sandell & Lundborg Sverige AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att godkänna
markanvisningsavtal daterat 2020-12-08 gällande fastigheten Värmbol 1:61 med bolaget
Sandell & Lundborg Sverige AB.
Vidare delegeras till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i
överlåtelsens fullföljande. (KS del § 129)
Dnr KS/2020:403-232
Beslut om skadestånd för skada i nyttjanderätt vid simhallsrenovering
Kommunstyrelsen utbetalar 300 000 kr i skadestånd i enlighet med överenskommelse.
Kommundirektören får i uppdrag att signera överenskommelsen å kommunstyrelsens
vägnar. (KS del §138)
Dnr KS/2020:420-008
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