PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum, plats och tid

2021-02-24 Safiren, Drottningagtan 19 Katrineholm, klockan 08:15 – 10:00

Beslutande

Göran Dahlström (S) ordförande (ordf t.o.m. § 37), Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande
(ordf fr.o.m. § 38), Inger Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan
Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Jesper Ek (-), MarieLouise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S)

Beslutande ersättare

Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S) (§§ 38-45)

Ersättare

Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
infrastrukturchef Johnny Ljung

Underskrifter

Ordförande: Göran Dahlström (S) (§§ 23- 37)
Ordförande: Christer Sundqvist (M) (§§ 38 - 45)
Sekreterare: Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Jesper Ek (-)

Justeringens plats
och tid

2021-03-02

Paragrafer

§23- §45

Datum för anslags uppsättande 2021-03-03

Datum för anslags nedtagande 2021-03-26

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen godkänner ändrad ärendeordning då utskickat extraärende,
Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB, tillkommit och lagts in
som punkt nummer 10. Informationspunkterna om trygghetsvärdar, kommunens
kvalitet i korthet (KKIK), införande av språktest och aktivt försörjningsstöd tas upp vid ett
senare sammanträde.
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Justerandes sign
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§ 24

Kommunstyrelsens verksamhet
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om läget i kommunen gällande den
pågående coronapandemin. Bland annat informerar hon om målet för
krisorganisationen, smittläget inom länet och kommunen samt även sjukfrånvaron inom
den kommunala organisationen.
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar därefter den senaste
befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB). Antalet invånare i kommunen
uppgick vid årsskiftet till 34 765 personer vilket är en ökning 10 personer från
föregående årsskifte.
Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Ulrica Truedsson (S)
samt kommundirektören Sari Eriksson och nämndadministrativa chefen Marie
Sandström Koski.
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KS/2021:29 385

Revidering och namnbyte av författningssamling 4:29
Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av författningssamling 4:29
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2020 antog fullmäktige en ny författningssamling för parkeringsavgifter i
parkeringshuset Loket. Därefter har service- och tekniknämnden inkommit med förslag
om en ny taxa för nyttoparkeringsstilstånd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att nuvarande författningssamling för
parkeringshuset Loket blir en mer generell författningssamling där även
nyttoparkeringstillstånd ingår. Författningssamlingen föreslås döpas om till
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd.
Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som enligt den kommunala
avgiftslagen kan beviljas verksamhetsutövare som har särskilda behov av att ha sitt
fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete.
Nyttoparkeringstillstånd är avsett för näringsidkare och serviceutförare som behöver ha
fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Syftet med införandet av
nyttoparkeringstillstånd är primärt att underlätta fastighetsskötsel av byggnader i
centrum.
Det dispensförfarande för parkering som idag ges ut till hemtjänsten kommer att
upphöra och dessa kommer att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd efter att gällande
dispens gått ut.
Vid bedömning av rimlig kostnad för nyttoparkering har omvärldsbevakning av andra
städers taxor och parkeringsförutsättningar gjorts.
Beslutanderätten för att bevilja/ avslå ansökan om nyttoparkeringskort kommer att ligga
på service- och tekniknämnden i likhet med andra typer av parkeringstillstånd.
Handläggning sker utifrån riktlinjer som tas fram och korrigeras av
infrastrukturavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Förslag till författningssamling 4:29 – Parkeringsavgifter och
parkeringstillstånd
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-01-28, § 9
Ordförandens sign
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Service- och teknikförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-01-04

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:30 043

Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av författningssamling 4.11
Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med förslag om att införa 20 procent
reducerat pris på Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen för att stötta och bidra till en
ökad folkhälsa i kommunen. FaR innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge en
ordination på någon form av rörelseaktivitet.
Förslaget innebär en revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Förslag till författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar.
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-01-28, § 8
Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:19 003

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
i Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den föreslagna revideringen av Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har inrättat en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna regleras i
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, §2 Resultatutjämningsreserv.
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.
RUR är avsedd för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. RUR ger kommunen
möjlighet att reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.
I gällande riktlinjer är det kommunstyrelsen som förfogar över RUR och beslutar när
medel kan tas i anspråk. Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om
reservering till resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.
Förvaltningen föreslår att det är kommunfullmäktige som förfogar över RUR och
beslutar om när medel ska användas, eller tillföras fonden. Kommunfullmäktige
fastställer i samband med årsredovisning att reservering till, eller uttag från RUR ska ske
och till vilket belopp.
Mot bakgrund av den osäkerhet som blev effekten av både konjunktur och pandemi
under år 2020 föreslås därutöver ett förtydligande om när beslut om RUR kan ske under
året.
Nuvarande lydelse §2 Resultatutjämningsreserv:
Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering till
resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske
istället uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster.
Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan
tas i anspråk. Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för att
möta konjunktursvängningar i ekonomin. Medlen kan användas i samband med
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budgetarbetet för kommande år men även under löpande, år då stora svängningar sker i
ekonomin på grund av konjunkturläget.
Uttaget per år får högst vara så stort att kommunen når den genomsnittliga
skatteutvecklingen under de senaste tio åren.
Förslag till ny lydelse §2 Resultatutjämningsreserv:
Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven.
Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv
Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att
medel ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i
ekonomin på grund av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt
påverkar kommunens resultat. I samband med årsredovisning fastställer
kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket
belopp.
Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren, understiger genomsnittet.
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga
så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller
såväl i budget som i årsredovisning. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga.
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).
Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven
Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR
och till vilket belopp.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske
istället uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster.
Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven
maximalt uppgå till 100 mnkr.
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Förslag God ekonomisk hushållning, övergripande
anvisningsdokument
God ekonomisk hushållning, övergripande anvisningsdokument (nu
gällande)

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:17 003

Ändring i kommunstyrelsens respektive
socialnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort följande i socialnämndens
reglemente:
under uppgifter enligt speciallagstiftning, handläggning enligt
skuldsaneringslagen samt
punkten om budgetrådgivning.
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att det i kommunstyrelsens
reglemente ska göras följande tillägg:
under § 3, ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda
och samordna bl.a”, tillföra en punkt med ”Kommunens budgetoch skuldrådgivning”
§ 21 får rubriken ”Kommunens budget- och skuldrådgivning” med
efterföljande lydelse ”Kommunstyrelsen har ansvar för
kommunens budget- och skuldrådgivning. Budget- och
skuldrådgivningen ger konsumenter råd om sin ekonomi och stöd i
hantering av skulder.”
Med anledning av tillägget som § 21, ändras numreringen på paragraferna därefter.

Sammanfattning av ärendet
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunen och regleras i
5 kap. 12 § socialtjänstlagen (SoL). Organisatoriskt ligger budget- och skuldrådgivningen i
Katrineholms kommun för närvarande inom socialnämndens ansvarsområde.
Diskussioner har förts på såväl socialförvaltningen som på
kommunledningsförvaltningen om att flytta över ansvaret för verksamheten till
kommunledningsförvaltningen. Budget- och skuldrådgivningen kan ses som en naturlig
del av Kontaktcenter, där även ansvaret för kommunens konsumentvägledning ligger.
Budget- och skuldrådgivningen har sedan hösten 2021 sin fysiska placering i lokaler i
anslutning till Kontaktcenter. Förslaget har också samverkats fackligt.
Socialnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 februari 2021 ärendet om
förändring av socialnämndens reglemente, utifrån det ovan nämnda förslaget om flytt av
ansvar för budget- och skuldrådgivningen från socialnämndens ansvarsområde till
kommunstyrelsens ansvarsområde. Med anledning av detta finns också behov av att
revidera reglementet för kommunstyrelsen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1044801

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

11 (40)

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen
Socialnämndens protokoll, 2021-02-09, § 15

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2020:340 030

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i
kommunen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ska begränsa
användandet av tjänster till de som respektive nämnd bedömer som
nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare vägledning från
Integritetsskyddsmyndigheten. Beslutet gäller när amerikanska företag
är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och omfattar inte
tjänster där sekretessbelagda uppgifter behandlas.
2. Vidare ska samtliga nämnder och kommunstyrelsen inventera aktuella
tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga
skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med
leverantörerna angående lösningar.
3. Kommunstyrelsen ska fortsatt följa frågan och vara beredd på att
meddela övriga nämnder om Integritetsskyddsmyndigheten kommer
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till
hur kommunen ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt
amerikanska företag som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till
molntjänster. Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag
finns få praktiska alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt.
Rättsligt finns vissa krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning
som skulle göra det juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen
fortfarande gick att nå via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling
för att nå en önskad effektivisering och kunna utvecklas.
Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa
det vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon
annan skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till
amerikanska företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer.
Eftersom kommunen inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att
motivera är rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen
ska fortsätta att använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för
verksamheten i nuläget under förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda
uppgifter. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs,
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna
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samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om
Integritetsskyddsmyndigheten kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i
nämndernas arbete.
Ärendet har skickats på remiss till nämnderna som ställt sig bakom förslaget till beslut.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08

Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:36 105

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

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

2.

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

3.

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

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

Sammanfattning av ärendet
Medlemskapet i Kommuninvest förutsätter en Borgensförbindelse, Regressavtal samt ett
Garantiavtal. Dessa avtal är giltiga i tio år och behöver förlängas för att inte löpa ut. En
förlängning av förbindelser och avtal förutsätter att kommunfullmäktige bekräftar dessa.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-05

Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign
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KS/2021:65 105

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten
och Avfall AB (KFS 5.11)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Bolagsordning för Katrineholm Vatten
och Avfall AB ändras enligt följande:
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter.
2. Ändringen gäller fram till ordinarie årsstämma 2022, då ny
bolagsordning antas med 5 ordinarie ledamöter.

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

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

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran Dahlström (S),
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Anneli Hedberg (S) samt
kommundirektören Sari Eriksson.
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar på att följande beslutspunkt ska tilläggas:
Bolagsordningen ska ses över inför ordinarie bolagsstämma 2022 gällande antalet
ledamöter.
Ajournering
Överläggningen ajourneras klockan 09.50 – 09:52.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med hans tilläggsyrkande och finner
att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:54 383

Svar på motion om säker gång- och cykelväg i
Sköldinge
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges budgetbeslut den 16 november 2020.
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
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”.
Motionen remitterades till service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Serviceoch tekniknämnden inkom med sitt remissvar under september 2020 och föreslog
avslag till motionen med motiveringen att det är Trafikverket som har huvudmannaskap
för vägen.
Bildningsnämnden inkom med sitt remissvar i januari 2021 och hänvisade till den budget
som antogs i november 2020 där det framgår att kommunen, inför budget 2022, ska
budgetera medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola
förutsatt medfinansiering från Trafikverket. Bildningsnämnden föreslår att motionen
anses vara besvarad.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-15
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-10
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-09-24, § 53
Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20
Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 9
Motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge, 2020 02 02

Kommunstyrelsens överläggning
Ordförandens sign

Justerandes sign
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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 som 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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:104 629

Svar på motion om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens
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 B.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier.
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig
mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av
bildningsförvaltningen”.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att kostnaden för busskorten ingår i programpengen som fördelas till
skolorna. Ska kostnaden för busskorten hanteras centralt minskar programpengen till
skolorna.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 8
Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier, 2020-03-09

Kommunstyrelsens överläggning
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.
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 Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande. Han
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:35 041

Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2020 med bilagor
och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige
begära ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 om 1 000 tkr samt
pågående investeringar om totalt 19 396 tkr; 6 600 tkr avseende
exploateringar och 12 395 tkr avseende investeringar.
3. Genomförda uppdrag från övergripande plan med budget 2020 avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut
för verksamhetsåret 2020. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 14
618 tkr.
Corona har präglat året och påverkat verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse och
medfört att planerade aktiviteter och utvecklingsarbete har fått stå
tillbaka. Kommunstyrelsens förvaltningar har snabbt ställt om verksamheten för att
möta förändrade behov och uppdrag som samordning av insatser vid pandemin,
information, tillsyn och ökad digitalisering.
Invånarantalet ökar och efterfrågan på bostäder är fortsatt god. En variation av
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer har under året färdigställts och antalet
beviljade bygglov har ökat markant. Företagsklimatet har förbättrats, men samtidigt har
förutsättningarna för både nya och etablerade företag påverkats av pandemin. Det har
också påverkat arbetstillfällena och möjlighet till sysselsättning.
En rad aktiviteter pågår på och mellan förvaltningarna som bedöms bidra till ökad
säkerhet och trygghet, med fokus både på trygga utemiljöer samt trygga och säkra
verksamheter.
Sjuktalen har ökat något, samtidigt som medarbetarengagemanget stärkts. Det
ekonomiska resultatet är positivt. Främst en följd av vakanser och att verksamhet inte
kunnat bedrivas i den omfattning som planerats, men annorlunda.
Av kommunplanens inledning framgår att den ska utvärderas i särskild ordning i mitten
och i slutet av mandatperioden. I samband med årsredovisningen för 2020 har
även uppdragen i kommunplan 2019-2022 som berör kommunstyrelsen och dess
förvaltningarna följts upp och ligger som en bilaga till årsredovisningen. Nämndernas
underlag kommer att sammanställas och en samlad halvtidsuppföljning av
kommunplanen kommer att redovisas som ett ärende på kommunstyrelsen i april.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04
Årsredovisnings 2020, kommunstyrelsen, helår 2020

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:79 000

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet
och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som
bidrar till att utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga
verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under åren 2019-2020. Den gjorda uppföljningen visar på att den
interna kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns dock ett antal brister vilka
kommer att följas upp under 2021.
Under 2020 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst mallen till
internkontrollrapporten. Bland annat har mallen tillgänglighetsanpassats via Stratsys,
men den har även reviderats på så vis att det har lagts till två fält, ett med uppgifter om
kontrollansvarig och ett fält där en kommentar/motivering till den riskvärdering som
gjorts till respektive kontrollmoment skrivits in.
Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna kontrollen i kommunen kommer
att fortsätta även under år 2021.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Internkontrollrapport 2020

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2021 för
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde,
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2021
upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år
samt kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden.
Den sammantagna bedömningen är att ett omfattande arbete lagts ned inom de båda
förvaltningarna för att identifiera och värdera potentiella riskområden. Det har funnits
en ambition att, utöver ekonomiska och administrativa kontrollområden, också
identifiera mer verksamhetsrelaterade kontrollområden.
Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förvandling
och utveckling. Detta i takt med att nya områden, som kräver tillsyn och kontroll,
tillkommer samt att metodiken för att utveckla och förfina kontrollerna fortskrider.
Arbetet med att förbättra den interna kontrollen kommer att fortsätta även under 2021.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Förslag – Internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:363 141

Företagsstöd med anledning av covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för regeringens tillfälliga
stöd och om affärsmässiga överväganden motiverar det, sänka hyror
till företag i utsatta branscher som hyr lokaler av Katrineholms
kommun. Gäller under förutsättning att regeringen fattar beslut om
tillfälliga hyresrabatter.
2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.
3. Kommunens näringslivsavdelningen ges i uppdrag att stötta företag i
kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller
även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.
4. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt
bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt
tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.
5. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i
kommunägda anläggningar för företag till och med 30 april 2021.
6. Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så
sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.
7. Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polismyndigheten beviljar ansökan) till
och med 30 september 2021.
8. Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar till och
med 30 september 2021.
9. Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet
på gatan till och med 30 september 2021.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner föreligger behov av att
fortsatt stödja näringslivet i kommunen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Regeringen har föreslagit att en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
införs för perioden 1 januari 2021 till den 31 mars 2021, likande den hyresrabatt som
fanns under våren 2020. För perioden januari-mars 2021 förstärks stödet så att
kompensation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av
den ursprungliga fasta hyran. Under våren var den tillfälliga rabatten 25 procent.
Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50 procent av den
ursprungliga hyran under förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga
hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.
För att värna det lokala näringslivet har kommunkoncernen, beslutat eller kommer att
besluta om följande åtgärder:
Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50% av
den ursprungliga hyran under förutsättning att regeringen fattar
beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten
följer Regeringens krav.
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp
för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter
enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt
nya tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i
kommunägda och av KFAB/KIAB ägda lokaler och anläggningar för
företag till och med 30 april 2021.
Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så
sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet
på gatan.
Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar
hänsyn till företagens situation.
Restauranger ges möjlighet att återgå till normala öppettider. Det
betyder att restauranger kan ha normala öppettider men att alkohol,
för närvarande, inte får serveras efter kl 20.00
Kommunstyrelsen fattar beslut om ovanstående åtgärder som berör ekonomiskt stöd i
form av bland annat hyressänkning och betalningsanstånd samt markupplåtelse för
uteserveringar. Specifika åtgärder inom bolag och andra verksamhetsområden beslutas
av respektive bolag/nämnd.
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius
(KD), Jesper Ek (-) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-),
på följande tillägg:
Utifrån rådande smittoläge fattar kommunstyrelsen 28 april 2021 nytt beslut om
fortsatta stödåtgärder samt om möjligheter till nedsättning, återbetalningsplan eller
eftergift av upplupna avgifter.
Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag till besut. Därefter ställer han proposition på Inger
Fredriksson (C) med fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
Näringslivsavdelningen
Service- och tekniknämnden
Katrineholms Fastighets AB
Akten
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KS/2020:391 007

Yttrande över remiss - Samlad uppföljande granskning
av tidigare granskningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till revisorerna samt
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad
uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare
granskningar med syftet att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som
lämnats i genomförda granskningar.
Uppföljningen gäller granskningarna:
Kompetensförsörjning - uppföljande granskning (2016)
Personaltäthet - uppföljande granskning (2015)
Placering av barn och unga i HVB-hem (2016)
Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende
behörigheter och dataintrång, (2017)
Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att kommunstyrelsen och
nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Uppföljningen har översänts till personalavdelningen, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden samt digitaliseringsavdelningen för yttrande. Yttrandena har
sammanställts i ett förslag till yttrande.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-29
Förslag till yttrande över remiss - Samlad uppföljande granskning av
tidigare granskningar
Revisionsrapport – Samlad uppföljande granskning av tidigare
granskningar, 2020-12-10

Beslutet skickas till:
Revisorerna, akten
Ordförandens sign
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KS/2021:45 429

Utskick av remiss gällande vattenskyddsområde i
Forssjö, Katrineholm vattentäkt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut de av
Katrineholm Vatten och Avfall AB framtagna handlingarna gällande vattenskyddsområde
i Forssjö för Katrineholms vattentäkt på remiss till berörda.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB har under lång tid arbetat fram ett förslag till
vattenskyddsområde med föreskrifter. Informationsmöten har anordnats för berörda
sakägare för föreslaget skyddsområde samt att utskick gjorts till berörda och
myndigheter. Inkomna synpunkter har beaktats och kompletterats i handlingarna.
Den fortsatta processen går nu in i nästa fas där Katrineholms kommun äger frågan.
Innan beslut kan tas av kommunfullmäktige om antagande av vattenskyddsområde
behöver kommunen säkerställa att alla sakägare och förvaltningar fått säga sitt om de
handlingar som tagits fram, därav behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att skicka
ut de framtagna handlingarna på remiss.
Den bedömda tidplanen är en remisstid fram till juni, bearbetning av synpunkter fram till
augusti/september för att sedan gå till beslut i kommunfullmäktige innan årsskiftet
2021/2022.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till vattenskyddsområde
Teknisk beskrivning
Regelverk kring vattenskyddsområden
Riskinventering och riskanalys
Konsekvensbedömning
Sakägarförteckning (finns tillgänglig i akten)

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:46 109

Förlängning av deltagande i Leader Sörmland 2021 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunens deltagande i Leader
Sörmland under förlängningsåren 2021- 2022 och därmed också
medfinansiering med 265 000 kronor per år.
2. Medel för år 2022 ska hanteras i budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om
deltagande i Leaders programperiod 2014 – 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen
uppdrogs samtidigt att ansvara för såväl aktivt deltagande på Leadersammankomsterna
som att årligen avrapportera till kommunstyrelsen utfallet i form av antal
planerade/genomförda projekt i kommunen. Leadermetoden (Lokalt Ledd Utveckling), är
en del av EU:s fondsystem för att utveckla landsbygden och vars medel hanteras av
Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfondsrådet.
Katrineholms kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och
kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till och med 2020, enligt beslut.
På grund av omständigheter såsom Brexit och Covid-19 kommer nuvarande
programperiod att förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att tillföras
området för förlängningsåren 2021 – 2022. Eftersom EU-medlen måste medfinansieras
med lokala offentliga medel innebär det att områdets ingående kommuner behöver
medfinansiera de två förlängningsåren.
Den nya projektbudgeten för förlängningsåren 2021 och 2022 kommer att ligga inom
samma härad som tidigare år. Under perioden 2014-2020 medfinansierade
Katrineholms kommun 265 000 kronor. Leader Södermanland uppmanar Katrineholms
kommun fatta beslut om kommunen vill vara en del av Leader under förlängningsåren
2021-2022.
Det bör noteras att kostnaden för förlängningsåren ligger i nivå med tidigare år. Medel
finns avsatt i kommunens budget för 2021 och kostnaden för 2022 föreslås hanteras i
budgetarbetet för 2022.
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-11

Beslutet skickas till:
Leader Sörmland
Kommunledningsförvaltningen – budgetprocessen
Akten
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KS/2021:48 045

Bidrag till Katrineholm Pride 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Riksförbundet
för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter (RFSL) Katrineholm för att arrangera Katrineholm Pride
2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en
skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur
bidraget har använts.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
Föreningen RFSL Katrineholm har inkommit med ansökan om ett bidrag på 100 000
kronor till arrangerandet av Katrineholms Pride 30 augusti – 4 september 2021.
Föreningen vill skapa en folkfest och en plattform för att lyfta och belysa vikten av ett
jämställt samhälle.
Föreningen har ansökt och blivit beviljade bidrag från Katrineholms kommun åren 2020,
2019 och 2018.

Ärendets handlingar
Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2021, 2021-02-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på
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ordförandens förslag till beslut och Mica Vemics (SD) yrkande. Han finner att styrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
RFSL Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen
Akten
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KS/2020:319 212

Markanvisningsavtal del av Lövåsen 3:1 till Byggaktören
i Katrineholm AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Byggaktören i Katrineholm AB har till kommunen framfört önskemål om att utveckla
området kring Lokstallarna med bostadsbebyggelse. För området finns en gällande
detaljplan från 1928 där del av området utpekats som järnvägsområde liksom parkmark.
En ny detaljplan behöver därmed tas fram som reglerar planerad kommande
bebyggelse. En ny detaljplan behöver därför tas fram av bolaget i samråd med
kommunen genom ett så kallat planavtal.
Detta markanvisningsavtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och
skyldigheter i samband med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Markanvisningsavtal Byggaktören, Del av Sandbäcken 3:1, Bergsgatan,
KV. Trasten

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M), Göran Dahlström (S), Jesper Ek (-) samt
infrastrukturchefen Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggaktören i Katrineholm AB
Akten
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KS/2021:59 232

Markanvisningsavtal del av Djulö 2:5 till SjötorpsHus
AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun skickade under december månad 2020 ut underlag till ett 30-tal
företag som anmält intresse för att bygga bostäder inom Katrineholms tätort. Syftet med
utskicket var att utifrån inkommande förslag ta fram ett förslag att arbeta vidare med
gällande utformningen av bostäder vid Åsporten. Fem förslag inkom till
samhällsbyggnads-förvaltningen.
Utifrån inkomna förslag bedömdes förslaget ”Trästaden” med en varierad utformning på
bebyggelsen och uppfört i trä och med ca 100 lägenheter som bästa förslaget att gå
vidare med, se vidare bilaga 2. SjötorpsHus AB har genom inskickat förslag till
kommunen framfört önskemål om att utveckla Åsporten med bostäder.
I översiktsplanen 2030 är området utpekat för mindre störande verksamheter. Under
2020 förvärvade Katrineholms kommun hela området. En ny detaljplan behöver därmed
tas fram som reglerar planerad kommande bebyggelse. Denna tas fram av SjötorpsHus
AB i samråd med kommunen genom ett så kallat planavtal.
Redovisat avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i
samband med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
Markanvisningsavtal
SjötorpHus AB förslag Åsporten

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Michael Hagberg
(S), Tony Rosendahl (V) samt infrastrukturchefen Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
SjötorpsHus AB
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§ 44

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
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 (två
personer) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 9)
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/2021 § 10)
Dnr KS/2021:3-163
Beslut om att utfärda fullmakt till Intrum
KS Del/2021 § 6
Dnr KS/2021:26-000

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till länsstyrelsen i
Södermanlands län att i nuläget anses det inte föreligga något behov av ytterligare
vigselförrättare i Katrineholms kommun. (KS Del/2021 § 2)
Dnr KS/2021:7-112
Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att till
Länsstyrelsen i Södermanlands län framföra att kommunen bedömer att det finns behov
av ytterligare vigselförrättare i Katrineholms kommun.
Ärendebeskrivning
”… Det har dock, efter det tidigare yttrandet till länsstyrelsen, framkommit att några av
vigselförrättarna i kommunen i nuläget endast i begränsad omfattning tar uppdrag.” (KS
del/2021 § 8)
Dnr KS/2021:7-112
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Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset
1. 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.
2. Beslutet gäller från den 1 februari till och med den 7 februari 2021.(KS
Del72021 § 3)
1. 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.
2. Beslutet gäller från den 8 februari till och med den 21 februari 2021.
(KS Del/2021 § 5)
Dnr KS/2020:358-000
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Hittaut Katrineholm 2021 till
Katrineholms orienteringsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört arrangemang ska föreningen inkomma med en
skriftlig redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 4)
Dnr KS/2021:23-045
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§ 45

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden har översänt delegationsprotokoll STN Del/2021 § 2 –
Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.
Hnr 2021:101
Socialnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2021-01-26, § 4 – Extra
sammanträde – socialnämnden den 9 februari.
Hnr 2021:162
Socialnämnden har översänt delegationsprotokoll SOCN Del/2021 § 5 - Ställningstagande
gällande tillämpning av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av
alkohol.
Hnr 2021:280
Remiss
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss – Införandet av en
familjevecka påbörjas, Ds 2020:24.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits
för ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2020:357-000
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss – Nyköpings
kommuns bostadsförsörjningsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits
för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2020:377-209
Meddelande om ändring för återrapportering
Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2020 § 39 bland annat att kommunstyrelsen
uppdras att revidera dokumentet snarast efter coronapandemin, dock senast februari
2021, så att erfarenheterna för pandemin kan tas med samt även livsmedelsförsörjning
och IT-säkerhet.
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Dokumentet är under revidering och ärendet planeras att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021.
Dnr KS/2021:49-152
Övrigt
Katrineholms kommun har svarat på Boverkets Bostadsmarknadsenkät.
Dnr KS/2020:354-249
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DNR KS/2020: 54 - 383

Reservation angående motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge
Centerpartiet yrkade bifall till motionen om säker gång- och cykelväg i Sköldinge. Motionen lämnades
in i februari 2020 och den politiska behandlingen har naturligtvis försenats på grund av pandemin.
Men sakfrågan kvarstår – trafikmiljön är farlig och en lösning behöver prioriteras.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 24 februari 2021

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Jesper Ek

Comfact Signature Referensnummer: 1044801

Bilaga B kommunstyrelsen 2021-02-24 § 33

DNR KS/2020: 104-629

Reservation angående motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier
Centerpartiet yrkade bifall till motionen om likvärdiga villkor för gymnasiestudier. Vi anser att
merkostnader inte ska drabba enskilda elever vid förändringar av undervisningen som de inte har
kunnat påverka, exempelvis var undervisningen sker (arbetsplatsförlagd utbildning eller kurser vid
annan gymnasieskola). Sådan kostnad ska tas centralt av bildningsförvaltningen.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 24 februari 2021

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Jesper Ek
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Bilaga C kommunstyrelsen 2021-02-24 § 37

DNR KS/2020:363-141

Reservation angående företagsstöd med anledning av covid-19
Covid-19 har slagit hårt mot individer och mot samhället på olika sätt. Krisen för företagen och
företagarna har pågått länge och ser ut att ta ny fart med en tredje våg innan vaccineringen kan ge
effekt.
Vi värnar våra företagare här i Katrineholm och vi vet vad företagen, små som stora, betyder för att
samhället ska fungera och för att människor ska ha ett jobb och en egen försörjning. Utan företag
kommer det inte in nya skattekronor till våra gemensamma åtaganden. Pengarna rinner i stället ut
från olika försäkringssystem och den enskildes frihet begränsas av ovissheten om den egna
ekonomin.
Vi ställde oss därför bakom de nio punkterna om företagsstöd som kommunledningsförvaltningen
presenterat för beslut i kommunstyrelsen. Men vi ansåg att förslagen inte räckte till. Vi ville därför
komplettera stödet med en tionde punkt, enligt följande:
10. Utifrån rådande smittoläge fattar kommunstyrelsen 28 april 2021 nytt beslut om fortsatta
stödåtgärder samt om möjligheter till nedsättning, återbetalningsplan eller eftergift av upplupna
avgifter.
Denna punkt visar att kommunstyrelsen ser allvarligt på situationen och vill stötta näringslivet även
fortsättningsvis, om smittoläget fortfarande är allvarligt i slutet av april. Därtill kan vissa särskilt
drabbade företag behöva ekonomiskt andrum. Ett sådant tillägg till beslutet skulle sända signaler om
att Katrineholms kommun förstår företagens situation och är beredd att agera så långt det är möjligt.
Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 24 februari 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Jesper Ek

Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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