
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2021-10-27 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:15 – 12:00
Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica 
Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony 
Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S)

Ersättare John Ogenholt (KD), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, 
digitaliseringschef Andreas Peterzén, förvaltningschef Stefan Jansson, avdelningschef Erik 
Bjelmrot, förvaltningschef Sara Alexanderson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, miljöstrateg 
Linda Aldebert, ekonomichef Regina Jalvemyr, verksamhetscontroller Anna Marnell, Therese 
Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB), Thomas Lövgren (NyföretagarCentrum)

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2021-11-02

Paragrafer §169-  §197

Datum för anslags uppsättande 2021-11-03 Datum för anslags nedtagande 2021-11-25

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 169   

Kommunstyrelsens verksamhet 
Digitaliseringschefen Andreas Peterzén informerar bland annat om 

 Kommunens arbete med ökad digitalisering och automatisering. Flera exempel 
omnämns som till exempel GIS (geografiskt informationssystem), digital signering, 
nyckelfria lås inom hemtjänsten. Kontaktcenter ses som ett bra stöd för medborgare 
som upplever digitalt utanförskap inom den kommunala servicen. 

 Katrineholms kommun ligger längst fram bland kommunerna i Sörmland när det 
gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden.

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Stefan Jansson, informerar om 
den nya fastighetsorganisationen som träder i kraft den 1 november.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Victoria 
Barrsäter (C), Thomas Selig (V), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) samt 
digitaliseringschefen Andreas Peterzén och förvaltningschefen Stefan Jansson.
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§ 170   

Omvärldsbevakning 
Thomas Lövgren, NyföretagarCentrum, lämnar bland annat följande information

 NyföretagarCentrum erbjuder rådgivning (även digitalt) till den som funderar på 
att starta eget. Ett anpassat program finns också för utrikesfödda. 

 En kort information om Leader Sörmland lämnas också. Inom Katrineholm finns i 
nuläget, under programperioden 2014 – 2022, olika projekt inom programmet som 
uppgår till totalsumman 6 mkr.

Under informationen yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Johan Söderberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Cecilia Björk (S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M) samt Thomas 
Lövgren (NyföretagarCentrum).
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§ 171   

Pågående uppdrag, projekt och händelser 
Förvaltningscheferna Lena Ludvigsson (socialförvaltningen) och Sara Alexanderson 
(Viadidakt) redovisar kostnadsbilden för försörjningsstödet samt pågående insatser för 
att främja ett aktivt försörjningsstöd. Sedan januari pågår det gemensamma uppdraget, 
ur budget 2021, om kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på 
daglig närvaro. I slutet av september fanns totalt 100 deltagare i någon form av 
arbetsmarknadsåtgärd inom Viadidakt, anvisade av socialförvaltningen. Därutöver 
samordnar Viadidakt arbetet kring extratjänster och de deltagare som gått vidare till 
anställningar med lönesubvention.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Lena 
Ludvigsson och förvaltningschefen Sara Alexanderson.
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§ 172   

Avfallsplan 
Miljöstrategen Linda Aldebert och Therese Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB) 
redogör för den årliga uppföljningen av Avfallsplanen och processen kring revideringen 
av planen inför perioden 2023 - 2032. Fyra målområden har tagits fram:

- Fysisk planering

- Avfallsminimering

- Minskad nedskräpning

- Förhindra spridning av farliga ämnen

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Cecilia Björk (S), 
Tony Karlsson (S), Thomas Selig (V) samt miljöstrategen Linda Aldebert och Therese 
Allard (Sörmland Vatten och Avfall AB).
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§ 173 KS/2021:272  042

Övergripande plan med budget 2022-2024 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2022-2024 för Katrineholms kommun 

fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,43 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift 
om 0,34 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 852 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,68 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna ska senast i december 2021 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2022 med plan för 2023-2024. 
Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att 
verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2022 
med plan 2023-2024. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2022-2024, och som 
utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB in hyresbelastning av 
kommunen 2022, fastställs ramen för KFAB inom affärsområde 
kommunfastigheter till 306 208 tkr, med en uttalad målsättning att 
utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyres-ramen är självkostnadsprincipen. Effekterna 
är inarbetade i övergripande plan med budget 2022-2024. 

10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att 
främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i 
kommunen.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden under 2022 för följande ändamål:

 Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter, 5 mnkr

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning 
under 2022:

 Hälsoåret 2022

 Barn och unga

 Ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan

 Övergång från försörjningsstöd till egen försörjning

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony 
Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Victoria 
Barrsäters (C) yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria 
Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

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

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2022-2024. Detta har 
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2022-2024 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i 
verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastigheter 
AB. Det innebär att;

 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen 
i sin hyressättning, 

 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att minskade hyreskostnader kan 
återlämnas till kommunen vid årets slut,

 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms 
Industrihus AB, ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i 
kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
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budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma 
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka 
områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år 
fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med 
budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd 
med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21

 Övergripande plan med budget 2022-2024 med bilaga 1-4

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2022-2024 (finns 
tillgängligt i akten)

 Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 
2022 med plan för 2023 - 2024 – Vi sätter välfärden först

 Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med 
budget 2022-2024

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Johan Söderberg (S) 
och Christer Sundqvist (M).

Inför sammanträdet har en ändring skickats ut gällande investeringsmedel för 
idrottshallar som av bildningsförvaltningen föreslås flyttas till service- och 
tekniknämnden eftersom ansvaret för idrottshallarna flyttas dit. Vidare har två 
redaktionella ändringar anmälts. De anmälda ändringarna anses ingå i majoritetens 
förslag.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar bifalll till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets 
budgetförslag för Katrineholms kommun 2022 med plan för 2023-2024 – Vi sätter 
välfärden först.
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Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till 
Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan 
med budget 2022-2024.

Förslagen redovisas som ärendets handlingar.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 174 KS/2021:315  043

Renhållningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa – KFS nr 4.03.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag till renhållningstaxa för 
år 2022.

Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med anledning 
av att:

 Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. 
Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade 
kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med 
utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030,

 bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret- att 
samla in och behandla returpapper.

 entreprenörspriser indexregleras.

 förbättra tillgänglighet till återvinningscentral i Katrineholm genom söndagsöppet 
under del av året.

 ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Styrelseprotokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2021-09-15

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

 Renhållningstaxa

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 175 KS/2021:287  043

Biblioteksavgifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar biblioteksavgifter – KFS 4.28.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat 
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 

lånat.

De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.   
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig 
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 29

 Biblioteksavgifter

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 176 KS/2021:286  043

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar hyror och avgifter i kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar – KFS 4.11.

2. De nya hyrorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag på hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I framtagandet av förslaget har 
förvaltningarna samverkat för att kommunen ska ha en likartad hantering och prisnivå 
av sina lokala och fritidsanläggningar. Dessutom sker numera samtliga bokningar via 
samma bokningssystem. 

Fullmäktige beslutade i november 2021 att hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar – KFS 4.11 från och med 2022 ska indexregleras. Vilket innebär att 
hyror och avgifter kommer justeras automatiskt varje år. 

I förslaget från nämnderna anges att ”Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är 
listade i prislistan prissätts och beslutas av förvaltningen internt och debiteras 
beställaren.” 

Kommunledningsförvaltningen anser inte att förvaltningarna på egen hand ska kunna 
införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av kommunfullmäktige. 
Därmed är den formuleringen struken i förslaget till kommunstyrelsen.

I förslaget från nämnderna förekommer även regler och villkor för lokalbokning och 
Perrongen. Detta har strukits i förslaget till kommunstyrelsen då det inte bedöms vara 
en fråga för kommunfullmäktige att fastställa bokningsregler.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 44

 Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 28

 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 177 KS/2021:284  043

Revidering av Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet Avgifter 

inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13. 
2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av 
styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. 

Förslaget till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution och måltidsavgifter 
för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) utgår från en anpassning till 
kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Förslagen till nya hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Hyran för Strandgårdens vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen 
är färdigställd, preliminärt under hösten 2022, och ett särskilt beslut om ny hyra behöver 
då fattas. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-08-26, § 74

 Förslag – Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS nr 4.13

 Antagen –4-13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr 4.13) 
KF 2020-11-16, § 118.pdf (katrineholm.se) 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 178 KS/2021:288  043

Avgifter för externa måltider 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider – KFS 4.30.

2. Service- och tekniknämnden kan höja priserna under året om marknadsutvecklingen 
kräver det av konkurrensskäl då gästpriserna avser lägstapris.

3. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt 
frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 43

 Avgifter för externa måltider

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg 
(S), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S) och Joha 
Frondelius (KD), på följande tillägg:
Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året 
om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på Inger 
Fredrikssons (C) yrkande.

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

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1210914



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 16 (46)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 179 KS/2021:323  043

Revidering av Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet 

Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27. 

2. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.

3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden rätt att årligen justera avgifterna och 
taxan utifrån förändringar av prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges 
Kommuner och Regioner, prisbasbeloppet och Konsumentverkets beräknade 
kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärendet
Sedan revideringen av nu gällande Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27 
har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt har ökat. Därmed finns 
behov av revidering av dokumentet och fastställa nya belopp för de avgifter som får tas 
ut inom socialnämndens verksamhet. 

Till vägledning för revideringen har socialförvaltningen tagit del av Malmö stads 
tillämpningsbestämmelser avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I 
dokumentet finns en redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i 
egenavgifter för uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för 
vård och boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som 
tas ut av vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende. 
Därutöver anser förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för 
att beräkna timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i 
stället för en procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

 Socialnämndens beslut, 2021-09-28, § 65

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07

 Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27

 Bilaga - Självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen
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 Antagen - 4-27 Avgifter inom socialnämndens verksamhetet gäller från 1 janurai 
2020.pdf (katrineholm.se) 

Beslutet skickas till: Akten
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https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8412614/1576765377622/4-27%20Avgifter%20inom%20socialn%C3%A4mndens%20verksamhetet%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20janurai%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8412614/1576765377622/4-27%20Avgifter%20inom%20socialn%C3%A4mndens%20verksamhetet%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20janurai%202020.pdf
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§ 180 KS/2021:289  043

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats – KFS 4.10.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till 
största del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till 
nuvarande kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 45

 Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 181 KS/2021:290  043

Taxor och avgifter för grävning och återställning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för grävning och återställning – KFS 

4.31.

2. De nya taxor och avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och 
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 46

 Taxor och avgifter för grävning och återställning

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 182 KS/2021:339  043

Revidering av avgifter inom Kulturskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revideringen av avgifter inom Kulturskolan – KFS 4.25.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

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
För att motverka att Kulturskolans verksamhet bedrivs med tomma platser på grund av 
avhopp under terminen föreslås reducerad avgift för påbörjad start efter halv terminen. 
Påbörjas terminen när enbart fyra tillfällen återstår betraktas detta som ”prova på 
tillfälle” och då tas ingen avgift ut.

Försöksverksamheten att föräldrar deltar tillsammans med sina barn i 
kursverksamheten föreslås bli permanent. Det förtydligas i taxan att avgiften för vuxna 
närstående är densamma som för barn.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20

 Delegationsbeslut bildningsnämnden, 2021-10-19, § 37

 Tjänsteskrivelse bildningsnämnden, 2021-10-15 

 Förslag - Avgifter inom Kulturskolan

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Johan 
Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand till att avgifterna till Kulturskolan ska tas bort och i 
andra hand till förslaget till revidering av avgifterna.

Ordföranden, Johan Söderberg (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 

Comfact Signature Referensnummer: 1210914



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 21 (46)

Ordförandens sign Justerandes sign

förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkanden. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 183 KS/2021:322  103

Utbetalning av partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2022 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna  23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor

Moderaterna    7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor

Sverigedemokraterna    6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Centerpartiet    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Kristdemokraterna    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Miljöpartiet    2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2022. 

Under 2021 har samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom 
utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 184 KS/2021:299  000

Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i nära 
relationer för Katrineholms kommun upphör. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det ska framgå av ärendebeskrivningen vad som gäller 
för handlingsplaner knutna till styrdokumentet. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet (uppdaterad i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut 2021-10-27)

Den 2 mars 2015 antog kommunfullmäktige styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i 
nära relationer för Katrineholms kommun. Dokumentet har därefter förlängts ett flertal 
gånger men utan att reviderats. 

Bedömningen görs att detta styrdokument bör ses som en del av den 
kommunövergripande policyn Trygghet och säkerhet som består av fyra delar:

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

 Skydd mot olyckor

 Internt skydd

Till varje område kommer det arbetas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relation är ett av flera områden som kommer att ingå i delen för det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Därutöver kan behov finnas att förvaltningarna behöver ta fram egna handlingsplaner 
såsom exempelvis socialnämnden har gjort när de på sammanträdet den 27 april 2021 
beslutade att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (§ 29) och Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära 
relation (§ 30).

Ärendets handlingar
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 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13 (uppdaterad i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut 2021-10-27)

 Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms 
kommun
Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun gäller från den 
1 januari 2020.pdf

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter 
(C), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist 
(M), Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar att dokumentet ska förlängas i avvaktan av nytt dokument.

Inger Fredriksson (C) yrkar att ärendebeskrivningen ska förtydligas gällande 
framtagande av handlingsplaner.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), bifall till 
förvaltningens förslag samt instämmer i Inger Fredrikssons (C) yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag till beslut, Inger Fredrikssons (C) tilläggsyrkande och Tony 
Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut 
med Inger Fredrikssons (C) tilläggsyrkande och att Tony Rosendahls (V) yrkande avslås.

Beslutet skickas till:

Akten
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https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf
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§ 185 KS/2021:55  212

Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och 
Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa förskola).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade den 30 september 2021 § 
91 att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 och att godkänna 
detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa 
förskola) samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen syftar till att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 17 juni till den 22 juli 2021. 
Totalt inkom tolv yttranden varav åtta var utan erinran. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter 
granskningen, finns sammanfattade i granskningsutlåtande daterat 2021-09-08.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2021-09-30, § 91

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2021-09-07

 Granskningsutlåtande, 2021-09-08*

 Planbeskrivning

 Plankarta

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 186 KS/2020:364  212

Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Lövåsen-Heden, del av Lövåsen 3:1, 
Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 12 november till 3 december 2020. Totalt inkom 12 yttranden varav 
3 utan erinran. Ej tillgodosedda yttranden från samrådet finns sammanfattade i 
granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021.

Planförslaget var utställt på granskning 17 juni till 22 juli 2021. Under granskningstiden 
inkom 13 yttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter 
som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 
2021.

Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på etableringsbar mark på Lövåsen planläggs nu 
mark för ändamålet. Detaljplanen tillåter handel, kontor och verksamheter. Ett 
naturområde bevaras med syftet att bidra med ekologiska och rekreativa värden. 
Marken som planen avser är i kommunal ägo och består av före detta ängs- och 
skogsmark. Området nås via Österleden och den nya gatan som kommer sträcka sig 
runt området.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2021-09-22, § 93

 Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Heden

 Plankarta Lövåsen-Heden

 Granskningsutlåtande

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter 
(C) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 187 KS/2021:326  041

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt 
återrapportering av uppdrag om informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 

2020 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av vidtagna och planerade åtgärder 

med anledning av arbetet med förbundets informationssäkerhet har gjorts.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2021. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2021.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2021 - 31 augusti 2021 är minus 932 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 
1 410 tkr.

Balanskravet bedöms därmed inte uppfyllas för 2021.

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål delvis 
kommer att uppnås. Detta förklaras av att verksamheten begränsats av covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2021 § 18 att, utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, skulle Västra Sörmlands Räddningstjänst inkomma med en 
återapportering av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av arbetet med 
förbundets informationssäkerhet och att återrapporteringen skulle lämnas in till 
kommunstyrelsen samtidigt som delårsrapporten för 2021.

I delårsrapporten skriver VSR att verksamheten har arbetat med informationssäkerheten 
utifrån den revision som genomfördes under 2020. En övergripande policy är beslutad 
av direktionen och arbetet med rutiner och riktlinjer fortlöper enligt planering. Under 
hösten kommer samtlig personal att genomgå en web-baserad utbildning via 
Myndigheten för skydd och beredskap. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2021-09-29, § 23 

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021
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 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2021-08-31, Västra Sörmlands Räddningstjänst - PWC

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 188 KS/2021:317  049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 
2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds 

låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 kronor. Limiten ska 
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar 
och Katrineholm kommuns andel.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-06-14 §97 om 
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i 
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen 
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som 
visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder 
genomförts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet 
är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora.

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och 
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper. 
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I 
augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete 
på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med 
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner. 

Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000 
kronor. I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i 
berggrunden under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till 
minskad dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i 
berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av 
den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens 
vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal 
borgen för denna etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen 
besiktas och eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och 
dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker 
damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras till april/maj-november 2022. 
Projektering har genomförts och underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för 
etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas 
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en 
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budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 
regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringsansvar

Örebro 30,5 %
Eskilstuna 14,5 %
Arboga 6,5 %
Vingåker 4,5 %
Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går 
i borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en 
interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund 
(enligt gällande ansvarsfördelning för reglering).

Interkommunal fördelning

Örebro 50,8 %
Eskilstuna 24,2 %
Arboga 10,8 %
Vingåker 7,5 %
Katrineholm 6,7 %

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen 
har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att 
kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal 
borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan 
om kommunal borgen även för etapp 2.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för 
respektive kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen.

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av 
stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten 
om 11 miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala 
medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms 
kommuns del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7 
procent, totalt 2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000 
kronor fördelas mellan Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt 
respektive interkommunala andelstal.

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av 
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt 
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till 
ansökan om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av 
Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån.
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Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal 
borgen för investeringen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-14

 Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, 
Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 189 KS/2020:284  381

Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa 
lagom 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens beslut.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen bereddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 juni 2021, § 115, att återremittera motionen för att ge service- och 
tekniknämnden möjlighet att yttra sig över motionen i egenskap av trafiknämnd.

Service- och tekniknämnden föreslår avslag till motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2021-06-02.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-09-30, § 56

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion om farthinder i Katrineholm – guppa lagom, 2020-09-16.
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. Enligt detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 190 KS/2021:10  409

Svar på motion om klimatkommun för ett 
klimatneutralt Katrineholm 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E. 

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om klimatkommun 
för ett klimatneutralt Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner”

Motionen översändes till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande skriver att 
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner och dess 
huvudsakliga syfte är att verka för att skapa nätverk, bilda opinion och ge stöd i arbetet 
med klimatfrågor genom infobrev, utbildningar samt hjälpa till med att svara på frågor.

Det krävs en politiker och en tjänsteman som kontaktperson till Klimatkommunera. 
Deltagandet ger ett kontaktnät där man kan få hjälp i klimatfrågor på kommunal nivå 
samt kontakt med andra kommuner. Nätverket har träffar några gånger om året.

Medlemsavgiften för Katrineholm skulle vara 4000 kronor i fast avgift samt 25 öre per 
invånare. Antalet anslutna kommuner är vid tillfället 40 stycken samt en region.

Arbetet med att nå ett klimatneutralt Katrineholm ligger inte i beroendet av att vara 
medlem i Klimatkommuner utan visar mer på ett intresse av att man arbetar med 
klimatfrågor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det idag finns många olika nätverk 
där samverkan och utbyte av kompetens och information sker inom klimatområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar på utvalda och specifika områden som idag finns 
som målområden i kommunplanen. Deltagande och medverkan i Klimakommunerna är 
förvisso en bra idé men att vi i dagsläget inte ser en anledning till att vara medlemmar 
utan bevaka och ta del av det som kommer från Klimatkommunerna. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-20
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 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20

 Motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

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

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. Enligt detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 191 KS/2021:39  609

Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm 
arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om 
Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021 § 38 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
motionen besvarad.

För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa 
intyg från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på 
vardagar, finns redan möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 38

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

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

Comfact Signature Referensnummer: 1210914



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 37 (46)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 192 KS/2021:154  046

Svar på motion om premiering av goda studieresultat 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om premiering av goda 
studieresultat. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att ett stipendium på 2 000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms 
kommunala och fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på 
högstadiet antingen uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i 
sina studier.

De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där 
elevernas prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september § 40 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att utöver utdelning från greve Claes Lewenhaupt 
fond, vilken är under avveckling, har flera skolenheter själva valt att uppmärksamma 
elevers prestationer utifrån lokala bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig 
om biocheckar, bokgåvor och liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i 
år 9 utan under elevernas hela skolgång. 

Bildningsnämnden bedömer att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är 
även tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås generellt skulle upplevas positivt 
av ungdomar i 16-årsåldern och de belyser att kostnaderna för förslaget är 
ofinansierade i motionen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 40

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Premiering av goda studieresultat

Beslutet skickas till: Akten
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§ 193 KS/2021:155  629

Svar på motion om utökad timplan för mellanstadiet på 
vissa skolor i områden med socioekonomiska 
utmaningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om utökad timplan för 
mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska 
för eleverna i årskurserna 3, 4 och 6 för att säkerställa att eleverna går ut sjätte klass 
med betyg som gör dem förberedda för studier på högstadiet.

Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i erforderliga 
delar av eventuellt statsbidrag ”Likvärdig skola”, samt genom minskat behov av 
fritidsverksamheten”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september § 41 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att de ställer positiva till intentionen i motionen, 
men är mycket tveksam till att tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Att peka ut de tre skolor som namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt 
de flesta andra skolor har en socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också 
bör få utökad timplan. Vidare anser bildningsnämnden att hur arbetet med att förbättra 
måluppfyllelsen ska bedrivas är en verksamhetsfråga för professionen. 
Bildningsförvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar efter att ständigt förbättra 
sitt arbete genom att göra adekvata analyser som leder till riktade insatser på respektive 
nivå och skolenhet. Dessa kan vara på organisations-, grupp eller individnivå. Elevers rätt 
till särskilt stöd måste alltid beaktas och därför har rektorerna möjlighet att söka stöd för 
särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 41
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 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med 
socioekonomiska utmaningar

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 194 KS/2021:156  629

Svar på motion om sommarsatsning "Covid-
generationen" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om sommarsatsning ”Covid-
generationen”. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att 
höja sitt meritvärde och därmed säkerställa antingen till önskad linje på gymnasiet eller 
för avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg.

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa att de unga som deltar i 
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens 
sommarjobbssatsning.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021 § 39 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Bildningsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att bildningsförvaltningen har inom 
sin verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i grundskolan såväl under sommarlov 
som under lov på terminstid. Detta finns reglerat i skollagen. Det omfattar de elever som 
inte är behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. Utöver sommarskolan har lovskola 
bedrivits på sport- och påsklov. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. 
Här finns emellertid inga statsbidrag att söka utan undervisning på lov inom 
gymnasieskolan måste bekostas inom ramen för respektive skolenhets tilldelade 
programpengar. 

Kommunledningsförvaltningen tillägger att i normalfallet är målgruppen för 
feriearbetena de elever som ska börja årskurs 2 på gymnasiet. Målgruppen för 2021var 
de som är födda år 2004. 2021 tilldelades dock kommunen statliga medel som 
möjliggjorde att även de födda 2003 och 2002 kunde inkluderas i detta. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 39
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 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om sommarsatsning ”Covid-generationen”

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 195 KS/2021:300  002

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringarna i förslaget till delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
I och med den organisationsförändring som börjar gälla från den 1 november 2021 då 
en fastighetsavdelning inrättas behöver delegationsordningen för kommunstyrelsens 
revideras. I och med den nya organisationen flyttas ansvarsområden från de tidigare 
tjänsterna som mark- och exploateringschef och lokalresursplanerare till den nya 
tjänsten som fastighetschef vilket gör att revideringar i delegationen behöver göras.

Förslaget till delegationsordningen har även kompletterats med ett nytt avsnitt, nummer 
9, i vilken ärenden gällande GDPR tas upp. 

Punkt 6.6 har kompletterats med att kommundirektör föreslås få delegation att 
underteckna handlingar när det krävs en s.k. firmatecknare. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21

 Förslag – Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

 Antagen - Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltninigen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 196   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Bygg- och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2021-09-22, § 
92 - Antagande - Detaljplan för Valla prästgård, fastigheten Kyrkbacken 2 Valla.

Hnr 2021:2166 

Nyköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-14, KF § 112 – Revidering av reglementen för gemensam 
patientnämnd och nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Hnr 2021:2223 

Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från direktionens 
sammanträde 2021-09-29, DIR § 22/2021 – Budgetförslag 2022 med plan 2023-2024.

Hnr 2021:2259

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2021-06-29 och 
styrelsemöte 2021-10-01.

Dnr KS/2021:182-000

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård2021-09-10 och Gemensamma patientnämnden 
2021-09-16 har anslagits på Region Sörmlands hemsida.

Kommunstyrelsen medel till förfogande

Pensionärsalliansen har översänt en redovisning av beviljat bidrag till utemöbler 
inklusive skärmskydd.

Dnr KS/2020:366-045

PRO Katrineholm har översänt en redovisning av beviljat bidrag till inköp av mattcurling-
mattor.

Dnr KS/2020:369-045

Katrineholm cupallians har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm 
Cup 2021.

Dnr KS/2020:376-045
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Sörmlands Frisksportdistrikt har översänt redovisning av beviljat bidrag till cirkusskola 
2021.

Dnr KS/2021:110-045

Värmbols FC har översänt en redovisning av beviljat bidrag till för hyra av läktare till 
fotbollsmatchen i Svenska Cupen.

Dnr KS/2021:265-048

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till ändrade 
föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår 
från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:298-409

Kommunledningsförvaltningen bedömer, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över betänkandet - ett nytt regelverk för 
bygglov (SOU 2421:47).

Dnr KS/2021:234-219
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§ 197   

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Skadedjurssanering KFV Dnr TI 2020-1204. (KS Del/2021 § 107)

Tilldelningsbeslut Gas & Gasol Södertälje-, Katrineholms kommun & Telgekoncernen Dnr 
TI 2021-1024. (KS Del/2021 § 108)

Tilldelningsbeslut Service och Besiktning av medicinteknisk utrustning Dnr TI 2021-1066. 
(KS Del/2021 § 109)

Tilldelningsbeslut Omhändertagande av återvinningsfraktioner Dnr TI 2021-1125. (KS 
Del/2021 § 110)

Dnr KS/2021:166-000

Samrådsyttrande över detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten Lövåsen 3:1, 
Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något 
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Lövåsen, del av fastigheten Lövåsen 
3:1, Katrineholms kommun. (KS Del/2021 § 84)

Dnr KS/2021:231-212
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Bilaga A kommunstyrelsen 2021-10-27 § 173

Reservation - Övergripande plan med budget 2022-2024 KS/2021:272

Jag yrkade bifall till Vänsterpartiets övergripande plan med budget 2022 – 2024.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021
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Bilaga B kommunstyrelsen 2021-10-25 § 173

DNR KS/2021:272-042

Reservation om Övergripande plan med budget 2022-2024

Nytt ledarskap för Katrineholm 

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

Centerpartiets budget utgår från de planeringsförutsättningar som vi lade i april i år. Där återfinns 
även mer utförligt Centerpartiets förslag till kommunplan, som i sin tur grundar sig i de löften vi gav 
väljarna i valet 2018.

Här följer en sammanfattning av vårt budgetförslag och de åtaganden som vi vill se:

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över tid och 
med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder 
gör att övriga investeringar får stå tillbaka. 

Vår budget bygger på en oförändrad skattesats, men nytänk och samverkans-lösningar krävs för att 
få skattemedlen att räcka längre, inte minst gäller detta de lokaler som kommunen använder sig av. 
Vi anser att det är nödvändigt att satsa på kommunens personal och på arbetsmiljön för att få ner de 
höga sjuktalen. 

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under 
kommande år och utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.

ÅTAGANDEN    
Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. 
Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå 
kunskapsmålen.

Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för vilka gymnasieprogram som ska erbjudas. 
Arbetet ska ske i dialog med närliggande kommuner och med det lokala näringslivet.

Centerpartiet ser positivt på satsningarna på ungdomsverksamhet med bland annat ungdomsgård i 
Valla. Vi anslår ytterligare 0,6 miljoner att användas till ”Mer fritidsgård” i samverkan mellan 
bildningsnämnden, kulturnämnden och service- och tekniknämnden.
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Centerpartiet satsar 7 miljoner ytterligare för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen och 
för att prova ”Emmabodamodellen” med mindre arbetsgrupper.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi anser att de riktade 
statsbidragen, 15,4 miljoner, ska användas för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. 
Syftet med satsningarna ska vara att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten 
inom omsorgen. Katrineholm ska använda statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen samt 
andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

Centerpartiet ger socialnämnden och viadidaktnämnden i uppdrag att planera och genomföra en 
satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett 
systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt på individnivå och med målet är att 
skapa social hållbarhet. 6,1 miljoner anslås till detta.

Viadidaktnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag hur SFI kan utvecklas så att fler får stöd att lära 
sig svenska snabbare.

7 miljoner tillförs socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att barn 
inte ska fara illa och för att socialnämnden ska kunna prioritera arbetet med orosanmälningar av 
barn.

En utbildningssatsning görs för att personal inom förskola och skola ska få ökad kompetens att möta 
barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Även föreningslivet ska erbjudas att gå 
motsvarande utbildning. 

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

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån 
denna tas det fram en strategi för att nå målen. Kommunstyrelsen får också uppdraget att utreda 
behovet av ytterligare en familjecentral.

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

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 4 miljoner. 

Centerpartiet ställer sig bakom förslaget att göra 2022 till ett hälsoår.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.
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Bidragen till enskilda vägar ska uppräknas och kommunen ska, precis som Trafikverket, ge bidrag till 
genomfartsvägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på 
Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande centrum. Ett 
uppdrag läggs även att ta fram en kommundelslekpark i dialog med lokalsamhället i någon av 
kransorterna, exempelvis Valla. Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten. 

Centerpartiet ger service- och tekniknämnden i uppdrag, som trafiknämnd, att investera i 
trafiksäkerheten på landsbygden genom att införa hastighetsbegränsande skyltning (gröna/röda 
gubbar) i Forssjö, Björkvik, Julita, Sköldinge och Valla.

Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till oförutsedda 
kulturbidrag.

Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar 
görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden.”

Då vårt budgetförslag avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 oktober 2021

 

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C)
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Bilaga C kommunstyrelsen 2021-10-27 § 182

Reservation - Revidering av avgifter inom Kulturskolan KS/2021:339

Vänsterpartiet i Katrineholm vill införa en avgiftsfri kulturskola.

Jag yrkade i första hand till att avgifterna till Kulturskolan skulle slopas och i andra hand till förslaget 
till revidering av avgifterna.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021
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Bilaga D kommunstyrelsen 2021-10-27 § 184

Reservation - Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms 
kommun KS/2021:299 

Jag yrkade att styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun 
skulle förlängas tills det att ett nytt förslag fanns färdigt för antagande.

Förslaget till beslut innebär att Katrineholm under en tid kommer att sakna ett aktuellt styrdokument 
på ett oerhört viktigt område. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor 
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. 
Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i 
Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Regeringen har 
beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Att i det 
läget avveckla ett styrdokument i väntan på att ett nytt arbetas fram, som vi inte vet när det blir 
klart, finner jag anmärkningsvärt.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021
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Reservation - Svar på motion om klimatkommun för ett klimatneutralt 
Katrineholm KS/2021:10

Genom att ansluta Katrineholms kommun till Sveriges Klimatkommuner kan Katrineholm få stöttning 
i sitt klimatarbete genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna kommuner och man kan få 
stöttning i sitt arbete för utsläppsminskningar.  

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Inger Fredriksson (C)
Victoria Barrsäter (C) 
Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 27/10 - 2021
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Reservation - Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid 
KS/2021:

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har 
föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om 
den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och 
nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem 
tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Bildningsnämndens 
beslut tidigare i år om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att föräldrar, och 
då kanske framförallt ensamstående föräldrar, riskerar att bli utan barnomsorg.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Inger Fredriksson (C)
Victoria Barrsäter (C) 
Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 27/10 - 2021
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