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§ 164

Kommunstyrelsens verksamhet 
Näringslivschefen Stefan Toll informerar bland annat om: 

- Den senaste tidens näringslivshändelser
- En analys av Svenskt näringslivs ranking presenteras. Placeringen, nr 79, i ranking

presenseterades vid föregående sammanträde.

Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar bland annat om 
- Den senaste ekonomiska utfallsprognosen för helåret 2019 som baseras på

september månads utfall. Från föregående månad har prognosen för socialnämnden
ändrats från -34, 8 mkr till -37 mkr. I övrigt har nämndernas prognoser inte ändrats.
Det prognostiserade resultatet är i princip detsamma som i augusti månad.

- Den totala sjukfrånvaron uppgick i september 2019 till 6,0 procent vilket kan
jämföras med september 2018 då sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent.

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Christoffer Öqvist 
(M), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), samt 
näringslivschefen Stefan Toll och ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
_________________ 
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§ 165    KS/2019:323  041 
 

Återremiss - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för 
Katrineholms kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2019 för Katrineholms kommun till 
handlingarna. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat den 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till – 
8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner 
kronor, en differens jämfört med periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.  
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av; 
• ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans 
• säsongsvariationer 
• kostnader/intäkter som saknas i utfallet 
• kostnader för helår som inte periodiserats 
 
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och 
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner 
kronor, före extraordinära poster. 
 
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser 
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att återremittera ärendet för att 
åtgärda bristerna som har påtalats av revisorerna. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de brister som påtalats i 
revisionsrapporten och som kommunledningen och revisorerna är överens om kommer 
att vara rättade i samband med årsredovisning för 2019.  
 
Delårsrapporten syftar till att ge en ögonblicksbild av vart kommunen är på väg avseende 
ekonomisk ställning, måluppfyllelse och prognos. Revisionsrapportens huvudsakliga syfte 
bör av den anledningen ses som rådgivande inför kommande årsredovisning då frågan 
om ansvarsfrihet också prövas. Under revisionen för kommunledningen och revisorerna 
en löpande dialog och är, som nämnts, i huvudsak överens om de åtgärder som kommer 
att vidtas inför årsredovisningen. 
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Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22 
• Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31 
• Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019 
• Granskning av delårsrapport 2019, Katrineholms kommun 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och Christer Sundqvist (M). 
 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och 
Joha Frondelius (KD), avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 166    KS/2019:336  043 
 

Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet 
- KFS 4.27  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom 

socialnämndens verksamhet – KFS 4.27. 
2. Revideringarna börjar gälla från 1 januari 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet Avgifter inom socialnämndens verksamhet 
- KFS 4.27 och överlämnar ett förslag till revidering till kommunfullmäktige.  
 
Revideringen består av ett tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt 
ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgifterna 
gäller från och med den 1 januari 2020. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
• Protokollsutdrag socialnämnden, 2019-09-18, § 109 
• Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2019-09-05 
• Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet – KFS 4.27 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 167    KS/2019:359  043 
 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i styrdokumentet Ansöknings- 

och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08). 
2. Avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om 
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får 
även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen av den som har serveringstillstånd. 
Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så 
kallade självkostnadsprincipen. 
 
Översyn av de tillsynsavgifter som antogs inför samarbetet mellan Katrineholm, Flen och 
Vingåkers kommuner har gjorts inför 2020. Översynen har visat att ansöknings- och 
tillsynsavgifterna inte täcker kostnaderna för alkoholtillsynen. En höjning av avgifterna 
utöver prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har därför varit motiverad i vissa 
ärendetyper där avgiften varit för låg i jämförelse med arbetsprestation eller som saknats 
helt. Svårtolkade avgifter har tagits bort och förenklats för att stämma överens med 
näringsidkarnas och verksamhetens behov. De avgifter som ligger i linje med 
verksamhetens kostnader för tjänsten har justerats uppåt utifrån PKV. 
 
Ärendets handlingar 
• Socialförvaltningens protokollsutdrag 2019-10-23, § 121 (komplettering inkommit efter 

kommunstyrelsens sammanträde) 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 
• Förslag - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08) 
• Antagen - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 168    KS/2019:296  043 
 

Revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet att gälla från den 1 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet. 
 
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget bland 
annat följande ändringar: 
• En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.  
• Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt information. 
• En höjning av hyror för särskilda boendeformer.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 
• Vård- och omsorgsnänndens beslut, 2019-02-29, § 82 
• KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt t.f 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski. 
 
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski anmäler ett fel i förslaget till 
reviderad taxa. Månadsabonnemang - lunch utan tillbehör - ska korrigeras från 1 691 till 
1 770 kronor. Kommunledningsförvaltningen korrigerar detta i handlingarna som skickas 
till kommunfullmäktige.    
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 169    KS/2019:297  043 
 

Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa, att gälla från den 1 
januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa som 
reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.  
 
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid resor 
in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att harmonisera 
prissättningen med andra kommuner i länet.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-08-29, § 83 
• KFS 4.14 Färdtjänsttaxa 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 170    KS/2019:295  043 
 

Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 2020  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till Hyror och avgifter för 

kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden. 
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2020-2022 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter för kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar. I förslaget föreslås generella prishöjningar men även 
borttagande och tillägg av avgifter enligt nedan: 
 
Utgår: 
• Engångsinträde i simhallen för familj  
 
Tillägg: 
• Avgift för rugbyplan vid Djulö Idrottsplats 
• Vinterförvaring för båt  
• Hyra av hörsal/aula 
• Vaktmästartjänst med maskin plus moms 
• Lotteritillstånd 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-19 
• Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 59 
• Förslag- Hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S) och 
Johan Söderberg (S). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 171    KS/2019:324  043 
 

Taxa för bygg- och miljönämndens  verksamhet enligt 
miljöbalken  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens taxa för verksamheten enligt miljöbalken behöver revideras. 
Lagstiftning och tillsynsbehov inom olika områden har förändrats. Verksamhetsutövare 
och intresseorganisationer har påtalat önskemål om en enklare taxemodell med en större 
grad av efterhandsdebitering. En översyn av timavgiften är behövlig eftersom nuvarande 
taxa indexuppräknas enligt konsumentprisindex vilket inte är fullt jämförbart med 
kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område, "Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område". Modellen har utgjort 
grunden för det reviderade förslag till taxa som miljöavdelningen arbetat fram, men med 
lokala anpassningar.  
 
Tidigare taxemodells riskklassnings- och erfarenhetsmodul är borttagen. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 
• Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-09-17, § 97  
• Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 
• Bilaga 1 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet 
• Bilaga 2 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), 
Victoria Barrsäter (C) samt förvaltningschefen Stefan Jansson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 172    KS/2019:287  042 
 

Övergripande plan med budget 2020-2022  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 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 0,3 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 0,3 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 650 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
utestående borgensbelopp. 

 
6. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. 
 

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt 
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. 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 2020 med plan 2021-2022. Vad gäller ny-, till- 
och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att: 

 
− projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara 

inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av 
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total 
årshyra om 4 817 tkr, 

− projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara 
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr, 

− projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som ska 
vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny 
skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en 
total årshyra om 37 000 tkr. 
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9. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för 
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen för 
KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 
500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för 
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan 
med budget 2020-2022.  

 
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. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande: 

− Medel till viadidaktnämnden för medfinansiering yrkesvux 
− Medel till kommunstyrelsen för satsning på kompetensförsörjning 
− Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

 
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning 

under 2020: 
− Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av 

åtgärder för ökad egen försörjning. 
− Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och 

vuxenutbildning 
− Ekonomi i balans 

 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). Mot beslutet 
och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga D. 
 
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga E. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har vägts 
samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt 
förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från Socialdemokraterna och 
Moderaterna. 
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Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.  
 
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar 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 en hyresreduktion 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 
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 3,5 miljoner 
kronor 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 och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-styrelsen 
fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande 
uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande 
plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i 
samråd med berörda förvaltningar.  
 
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 23 oktober 2019. 
Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 28 oktober. Protokoll 
utskickas därför senare. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23 
• Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4 
• Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten) 
• Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2020-2022 (finns tillgängligt 

i akten) 
• Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med 

budget 2020-2022, 2019-10-30 
• Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms 

kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först 
• Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet, 

budgetförslag 2020 
• Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 2020-2022 
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Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist 
(M), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Jesper Ek (L), Victoria 
Barrsäter (C) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
 
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund anmäler några korrigeringar som 
kommer att göras i majoritetens budgetförslag inför kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för 
Katrineholm, Övergripande plan med budget 2020-2022. 
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets 
budgetförslag för Katrineholms kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden 
först. 
Jesper Ek (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Möjligheternas Katrineholm 
där drömmar kan bli verklighet, budgetförslag 2020. (Han anmäler samtidigt att förslaget 
kommer att kompletteras med en investeringsbudget inför fullmäktiges behandling av 
ärendet.) 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms 
övergripande plan med budget 2020-2022. 
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar. 
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan 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. 
 
Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten 
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§ 173    KS/2017:544  212 
 

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten 
Sjöholm 2:2,  Katrineholms kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga F. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av såväl enfamiljs- som 
flerfamiljshus samt en förskola. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomer i 
Katrineholms kommun finns det ett behov av att tillgängligöra mer mark för 
bostadsetablering. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlings- 
samt skogsmark.  
 
Planförslaget var på samråd under perioden 11 november till den 7 december 2017 samt 
utställd på granskning under perioden 28 juni till den 23 augusti 2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
• Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2019-09-18, § 92 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
 
Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande och finner att styrelsen 
biträder förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 174    KS/2019:289  000 
 

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av inriktningsdokumentet En god 
hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i Katrineholms 
kommun - utmaningar 2017-2019 löper ut vid årsskiftet och i och med detta har en översyn 
av dokumentet gjorts.  
 
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har 
revideringar gjorts vilka lämnades över till folkhälsoutskottet för beslut.  
 
Folkhälsoutskottet beslutade den 9 oktober 2019 § 19 att ställa sig bakom förslaget till En 
god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022 och 
överlämna det till kommunstyrelsen för hantering.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14 
• Protokollsutdrag folkhälsoutskottet, 2019-10-09, § 19 
• Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02 
• Förslag – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms 

kommun – utmaningar 2020-2022 
• Nu gällande – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i 

Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 175    KS/2019:314  105 
 

Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten 
och Avfall AB  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar i ägardirektiv för 

Sörmland Vatten och Avfall AB. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med bolaget och övriga ägarkommuner 

utreda om ett eventuellt tillförande av ett tillägg i direktiven med att bolaget ska 
bedriva arbetet utifrån agenda 2030.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) föreslås ett tillägg i befintligt 
ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB. Ändringen tar sikte på att belysa ansvaret 
för bolaget inom ramen för arbetet med säkerhetsskydd. Vidare ska bolaget ingå i 
totalförsvar som ägarkommunerna samordnar och i samråd med kommunerna få 
säkerhetsklassning av berörda tjänster inom kommunen, politiker och tjänstemän samt IT. 
 
Ärendet har beretts av kommunjuristerna i Vingåker, Flen och Katrineholm samt med 
synpunkter från Sörmland Vatten och Avfall AB.  
 

Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 
• Förslag till ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström 
(S), Thomas Selig (V), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S) samt 
kommunjuristen Kajsa Aldstedt. 
 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar att följande ska tilläggas: 
Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med bolaget och övriga ägarkommuner utreda 
om ett eventuellt tillförande av ett tillägg i direktiven med att bolaget ska bedriva arbetet 
utifrån agenda 2030.  
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anneli Hedbergs (S) tilläggsyrkande. 
Han finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 176    KS/2018:474  349 
 

Svar på motion om kranmärkt vatten  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till 

kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en 
motion om Kranmärkt vatten. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker 
verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.” 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
• Ordförandes förslag till beslut, 2019-10-16 
• Motion om kranmärkt vatten, 2018-11-14 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) 
och Jesper Ek (L). 
 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), 
bifall till ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 177    KS/2019:79  000 
 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - 2020  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde 2019-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens reglemente för internkontroll anger att respektive nämnd har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 
ansvarsområdet och senast i samband med årsredovisningen upprättas, rapportera 
resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Syftet med internkontroll är verksamhetsutveckling och att säkra verksamhetens 
processer för att styra mot kvalité och ett effektivt resultat. Med intern kontroll avses 
åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens 
samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
 
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till internkontrollplan för 2019-2020. 
Denna plan gäller i två år, men från och med år 2021 kommer internkontrollplanen att ses 
över årligen och utveckling av planen kommer att ske kontinuerligt.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09 
• Förslag - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - 2020 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt 
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§ 178    KS/2019:335  045 
 

Bidrag till Musikfestival för mogna 2020  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget 
musikfestival för mogna 27-28 maj 2020.  

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset Igelkotten 

Lustgården tillgång till bidraget under 2019. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga G. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om bidrag 
på 200 000 kronor för att kunna genomföra Musikfestival för mogna den 27-28 maj 2020. 
 
Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för nionde året i 
rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att 
personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former. 
 
Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2020 – 
Attraktion och livskvalitet. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09 
• Ansökan om medel till Musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen, 

2019-09-30 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C). 
 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar avslag och att arrangemanget ska inrymmas i den ordinarie 
verksamheten. 
 
Beslutsgång  

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



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-30 21 (31) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) avslagsyrkande och finner att 
styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen - ekonomi 
Akten 
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§ 179    KS/2019:105  049 
 

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2019-10-22  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens 
medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2019 
till 3 000 000 kronor. 
 
Ackumulerat till och med den 22 oktober 2019 har det beslutats om 1 580 340 kronor. 
Kvar att besluta om finns 1 419 660 kronor. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-11 
• Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2019-10-22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 180    KS/2019:346  049 
 

Remiss - Långtidsbudget 2019-2022 Hjälmarens 
vattenvårdsförbund  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inte några synpunkter på förslaget till långtidsbudget 2019-2022 för 
Hjälmarens vattenvårdsförbund.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hjälmarens vattenvårdsförbunds styrelse behandlade den 3 oktober 2019 ett förslag till 
långtidsbudget för perioden 2019-2022, vilket nu är utskickat på remiss.  
 
Nytt för i år är ”projekt Blackstaån LEVA, ett två-årigt projekt som har finansiering från 
Havs- och vattenmyndigheten.  
 
Remissen har skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen som inte har några synpunkter 
på förslaget. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22 
• Förslag - Långtidsbudget 2019-2022 för Hjälmarens vattenvårdsförbund 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Hjälmarens vattenvårdsförbund 
Akten 
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§ 181    KS/2019:319  232 
 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Sandbäcken 3,1, Victor Håkansson Invest AB  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Victor Håkansson Invest AB, 556976- 0050, nedan kallat bolaget, har framfört önskemål 
om att förvärva mark intill Österleden inom Lövåsen- Heden området i Katrineholm. 
Kommunen och bolaget har tecknat ett markanvisningsavtal, där bolaget har för avsikt att 
uppföra 3 separata byggnader för etablering av företagshotell. Bolaget har anvisats ett 
exploateringsområde på ca 11 000 m2 intill Österleden. 
 
Kommunen och Bolaget har för avsikt att efter att markanvisningsavtalet blivit godkänt av 
kommunstyrelsen och detaljplanen för området vunnit lagakraft, gå vidare med 
exploateringsavtal och köpeavtal för ovanstående område. 
 
Ärendets handlingar 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-21 
• Markanvisningsavtal med illustration 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V) 
samt mark- och exploateringschefen Mats Lundevaller. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 182    KS/2019:348  232 
 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Sandbäcken 3.1, Smart Yta AB  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Smart Yta AB, 559124- 1368, nedan kallat bolaget, har framfört önskemål om att förvärva 
mark intill Movägen inom Lövåsenområdet i Katrineholm. Kommunen och bolaget har 
tecknat ett markanvisningsavtal, där bolaget har för avsikt att uppföra 26 samansatta 
moduler i 2 separata byggnader, där varje enskild modul sedan kan friköpas av köparen. 
Bolaget har anvisats ett exploateringsområde på ca 9 930 m2 intill Movägen. 
Kommunen och Bolaget har för avsikt att efter att markanvisningsavtalet blivit godkänt av 
kommunstyrelsen, gå vidare med exploateringsavtal och köpeavtal för ovanstående 
område. 
 
Ärendets handlingar 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-21 
• Markanvisningsavtal med illustration 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig mark- och exploateringschefen Mats 
Lundevaller. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 183    KS/2019:355  232 
 

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Katrineholm Budservice AB  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholm Budservice AB, 556335-2466, nedan kallat bolaget, har framfört önskemål om 
att förvärva mark intill Videvägen inom Lövåsenområdet i Katrineholm. Kommunen och 
bolaget har tecknat ett markanvisningsavtal, där bolaget har för avsikt att etablera kontor 
och lager för egen uthyrningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har 
anvisats ett exploateringsområde på ca 3000 m2 mellan Videvägen och järnvägen. 
Kommunen och Bolaget har för avsikt att efter att markanvisningsavtalet blivit godkänt av 
kommunstyrelsen, gå vidare med exploateringsavtal och köpeavtal för ovanstående 
område. 
 
Ärendets handlingar 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-21 
• Markanvisningsavtal 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt mark- och 
exploateringschefen Mats Lundevaller. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 184       
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Förordnande av ekonomi- och personalchef v. 37 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen att under vecka 37 förordna följande personer som ekonomi- och 
personalchef. 
Ersättare ekonomi 
Ewa Flood 
Ersättare personal 
Elin Karlsson.  
(KS del § 102) 
 
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter. 
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för 
Kontaktcenter under tiden 2019-10-23—2019-10-27. (KS del § 117) 
KS/2019:1 – 029  
 
Yttrande över ansökan till hemvärnet 
Kommunjurist Kajsa Aldstedt beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha 
något att erinra mot bifall till (två personers) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. 
(KS del § 110) 
KS/2019:3 - 163 
 
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 
Kommunstyrelsen beslutade att avslå begäran enligt delegationsprotokoll § 108, 
KS/2019:311-000 
 
Försäljning av mark, del Lövåsen 3:1, till Ellfolk Group AB. 
Mark- och exploateringschefen beslutar att sälja 5000 m2 mark från Lövåsen 3:1 till Ellfolk 
Group AB, 556736-4343. Ersättningen för marken uppgår till 1 815 000 kronor. 
(KS del § 106) 
KS/2019:217 – 215 
 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att 
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Kerstinboda 3:3.  
(KS del § 109) 
KS/2019:328-212 
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Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 30 000 kronor till jubileum till DFK Värmbol. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 111) 
KS/2019:338-45 
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan 
om bidrag till föreningen BUFFF (Barn och Ungdom med Förälder/Familjemedlem i 
Fängelse) Södermanland med motiveringen att denna målgrupp ingår i de övergripande 
insatser för barn och unga som Katrineholms kommun gör. (KS del § 112) 
KS/2019:340 - 045 
 
Bidrag till Bollas träningsläger 2020. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 10 000 kronor till Bollas Träningsläger 2020 till Diabetesföreningen i 
Katrineholm. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 113) 
KS/2019:330 – 045 
 
Avsägelse till rätten till legat 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms 
kommun avsäger sig rätten till det materiella legat som tilldelats kommunen i Lennart 
Brisefalks testamente. (KS del § 115) 
KS/2019:351-000 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.  
_________________ 
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§ 185       
 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär  
19:36 Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd idrottsutbildning 

 
19:38 Budgetpropositionen för 2020 och Höständringsbudgeten för 2019 
 
19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 
 
19:41 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen- vägledning till uppdaterad 
 taxa och delegationsordning 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.  
_________________ 
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§ 186       
 

Meddelanden  
Protokoll och protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträdet 
2019-09-04. 
Handl nr 2019:2004 
 
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2019-09-13 med nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård. 
Handl nr 2019:2166 
 
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-09-13 med 
nämnden för kring socialtjänst och vård, § 25/19 - Sammanträdestider 2020 - Nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård. 
Handl nr 2019:2167 
 
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2019-09-12 med 
gemensamma patientnämnden. 
Hand nr 2019:2202 
 
Hjälmarens vattenförbund har översänt ett protokoll fört vid sammanträde 2019-09-19. 
Handl nr 2019:2292 
 
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag fört vid sammanträde 2019-09-20, § 42/19 
- Sammanträdestider 2020 för regionala utvecklingsnämnden. 
Handl nr 2019:2348 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2019-09-19. 
Handl nr 2019:2315 
 
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträdet 
2019-10-09. 
Handl nr 2019:2355 
 
Kommunalförbundet har översänt ett protokoll fört vid sammanträde 2019-09-20 
med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
Handl nr 2019:2359  
 
Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt ett protokollsutdrag fört vid 
sammanträde 2019-10-09, § 27 – Budget 2020. 
Handl nr 2019:2421 
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Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag fört vid sammanträde 2019-10-17, § 
39/19 - Aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022. 
Handl nr 2019:2442 
 
 
Övrigt 
Katrineholm Summer Camp 2019 har översänt en redovisning av beviljat bidrag. 
Handl nr 2019:2195 
 
Katrineholm Pride 2019 har översänt en redovisning av beviljat bidrag. 
Handl nr 2019:2204 
 
Katrineholm jazz- och bluesfestival har översänt en redovisning av beviljat bidrag. 
Handl nr 2019:2257 
 
Valla IF har översänt en bidragsredovisning över 100 års jubileumet. 
Handl nr 2019:2304 
 
Läkemedelsverket har översänt en remiss om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
om förordnande och utlämnade av läkemedel och teknisk sprit.  
Katrineholms kommun har delgetts möjlighet att yttra sig gällande remiss om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande. Efter bedömning av 
ärendet beslutar Katrineholms kommun att avstå från att yttra sig 
Dnr KS/2019:304-739 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.  
_________________ 
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DNR KS/2019:323-04t

Reservation angående återremiss Delårsrapport per den 31 augusti 2OL9lör Katrineholms
kommun

Återremissen kom till efter revisorernas hårda kritik på flera punkter i delårsrapporten. I

motiveringen till återremissen står att ärendet ska återremitteras för att åtgärda bristerna som har
påtalats av revisorerna. Några sådana åtgärder har inte utförts.

Flera av de felaktigheterna har förklarats med problem med det ekonomisystem som har införts
under året. Kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt, enligt kommunallagen. lnte någon gång

under årets sammanträden med kommunstyrelsen har styrelsen informerats om att det har funnits
problem med ekonomisystemet och att det skulle få dessa följder för delårsrapporteringen. Därmed
har vi som ledamöter av styrelsen inte kunnat ta vårt ansvar för att problemen åtgärdas inför
samma nställningen av delårsrapporten

Mot bakgrund av detta yrkade vi avslag till förslaget till beslut. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi
oss mot beslutet.

G
Centerpa;dat )

Katrineholm 30 oktober 2019

ln Fred Centerpartiet jesper Ek, Liberalerna

Joha Frondelius, Kristdemokraterna T Rosendahl, Vä nsterpartiet

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

Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till oförutsedda
kulturbidrag samt en halv miljon till ungdomsverksamhet. Däremot minskas Lyckliga gatorna med en

miljon,

Centerpartiet medger ett investeringsutrymme för en bandyhall motsvarande kostnaden för byte av

köldmedel, 65,7 miljoner, samt anser att överstigande del av kostnaden ska delfinansieras på annat
sätt genom exempelvis sponsorer, föreningsinsatser och hyror.

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 förslag till budget avslogs vid kommunstyrelsens sammanträde, reserverar jag mig mot
beslutet.

Katrineholm 30 oktober 2019

Fredri n

rpa rtiet

G
Centerpafiät
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DNR KS/2019:287-042

Reservation angående övergripande plan med budget 2O2O-2O22

Centerpartiet har lagt vårt budgetförslag utifrån tjänstemännens underlag och de löften som vi gav

väljarna 2018. I vårt förslag finns följande åtaganden:

Åraoerrtoent
Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter L8 miljoner att använda
för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna är att minska

sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen samt för att stärka lekotekets
verksamhet.

Centerpartiet återför 14,1 miljoner och satsar ytterligare 3,5 miljon på strukturbidrag till kommunens

landsbygdsskolor, vilket innebär en förstärkning till bildningsnämnden om 17,6 miljoner.

Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom

att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
sa m hä I lsbyggnadsförva ltn ingen.

Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på arbetet
med att inventera och åtgärda förskolans lokaler för att nå en giftfrivardag förvåra barn. Det innebär
att samhällsbyggnadsnämnden fär 1,5 miljoner i utökad ram.

Samhällsbyggnadsnämnden 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
Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten.

Samhällsbyggnadsnämnden får vidare i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.

Centerpartiet avsätter en miljon till Viadidakt för feriearbeten

Statsbidraget för att minska segregationen om 8 miljoner öronmärks för att används till att skapa

social hållbarhet samt att 1-0 miljoner tas från lntegrationsfonden till samma ändamå1. Medlen ska

användas till satsningar för att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske

genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt. Medlen delas därmed
mellan nämnderna.

Kommunstyrelsens medeltill oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner

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

e
Centerpar?iat
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tr
Projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara

inflyttningsklar senast 2O2L-O8-OL, till en årshyra om 2 735 tkr,

2L8

Projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som

ska vara inflyttningsklara senast 2O22-O8-OL samt en ny idrottshall och en ny

skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en

total årshyra om 37 000 tkr.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2o2v2o22, och som utgångspunkt för

Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommun en 2O2O, fastställs ramen

för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning

så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för

hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan

med budget 2O2O-2O22.

10. Kommunfullmäktige uppdrar åt KFAB att verka för att Kommunens bostadsplanering ska
motverka utanförskap och segregation samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom

sitt dotterbolag, Katrineholms lndustrihus AB, fortsätta verka för att stimulera

genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

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

3'/%dwr(
TonyRosendahl (V) Katrineholm SOltO-20tg

Y/,-
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Rese rvatio n KS | z0tg t287

Jag yrkade att:

1. övergripande plan med budget 2O2O-2O22 för Katrineholms kommun fastställs enligt
Vänsterpa rtiets upprättade fö rslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:18 kronor per skattekrona.

3. lngå 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 0,3 procent tas ut på

uteståe nde borgensbelopp.

4. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms lndustrihus AB:s

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte

därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på

uteståe nde borgensbelopp.

5. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 550 miljoner kronor, jämte

därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på

utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt

investeringsbudgeten 2020 med plan för 2O2L-2O22. 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 2o2o med plan zo2r-zoz2.

Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:

Projektera och uppföra en ny idrottshallvid Sandbäcksskolan som ska vara

inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av

Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2O27-O8-OI, till en total

årshyra om 4 817 tkr,

fi
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Reservation

Katrineholm 2019-1 0-30

0vergripande plan med budgel2020-2022 KS/2019:287 - 042

Vi reserverar oss till förmån för egen budget i punkt 1. Övergripande plan med budget 2020.

Viyrkar på avslag avseende en ny skolbyggnad på Järven och lshallen på Backavallen i punktT & 8.

Joha Frondelius

H
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Integration och utbildning

Att få utrikesfödda, som står utanför
arbetsmarknaden, i sysselsättning blir en

nyckelfråga framöver. 56.8% av Katrineholms
utrikesfödda befinner sig i arbetslöshet eller i
program med aktivitetsstöd. Det tar tid att
etablera sig i ett nytt land. Svårast för personer

som inte har någon utbildning att få arbete.
Utbildning är mycket viktig faktor för att göra sig

attraktiv på arbetsmarknaden.

Näringsliv

För att såkerställa finansiering av skola, vård

och omsorg, och bidra tillatt klara integrationen
och arbete måste vår näringslivspolitik vara bra.
Vi måste ha starka företag som vågar satsa, vill

utvecklas och vill nyanställa nya medarbetare. Vi

vill skapa ett företagsklimat som uppmuntrar
företagarna till det. För varje människa som går

från arbetslöshet till ett arbete sparar samhället
stora kostnader och får istället ökade

skatteintåkter. Olika beräkningar visar att
samhällets ekonomiska vinst kan vara mellan

300tkr - 1 Mkr för varje person som kommer i

arbete. Dessa pengar kan användas för att
garantera vår välfärd. Och dessutom en oerhörd
förbättrin g av privatekon o mi och I ivskva I it6 för
den som kommer i arbete. Det är framförallt de

små och medelstora företagen som ofta är
familjeföretag som ska stå i centrum för vår
näringslivspolitik.

Arbetslivserfarenheter och utbildningsnivån är helt
avgörande för att få arbete. Språket bidrar till
snabbare integration. Lyckad integration sker i
första hand via arbetslivet. För nyinflyttade till
Sverige är det av största vikt av att komma in i

snabba insatser och i kontakt med rätt instanser.

Det undantar inte individens eget ansvar.

lntervju med Sam Farsani seKionschef arbetsförmedlingen Eskilstuna
publicerat av Joakim Serrander Eskilstuna-Kuriren 23/10

H
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Särskilt yttrande
Övergripande plan med budget 2020-2021

Ett hållbart Katrineholm
Miljöpartiet de gröna meddelar på detta sätt att vi avser inkomma med vårt budgetförslag fiir
2020 i november.

kommungrona 1

/lL
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Reseruation Detaliplan för luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
KSl2OtT:544

Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i alltför hög grad awiker från den gällande
översiktsplanen. Det är inte första gången som man i kommunen väsentligen awiker från gällande
översiktsplan vilket väcker frågan om inte översiktsplanen behöver uppdateras.

Jag ser inte heller att detaljplanen bidrar till en förtätning av Katrineholm med de energi och
miljövinster det skulle ge.

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

Tony Rosendahl (V) Katrineholm SOltO-2OL9

7/L
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Centerpartl-et

DNR KS/2019:335-045

Reservation angående Bidrag till Musikfestival för mogna 2020

Servicehuset lgelkotten har under flera år genomfört en uppskattad musikfestival för mogna i slutet
av maj. Festivalen har genomförts genom årliga ansökningar om bidrag från kommunstyrelsen.

Eftersom festivalen är återkommande bör bidraget ingå i den årliga verksamheten och kunna sökas

från kulturnämnden. I Centerpartiets förslag till budget för 2O2O finns en pott om en halv miljon att
söka till årligen återkommande arrangemang inom kulturområdet som inte inryms inom det
traditionella bidragssystemet.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet avslag på servicehuset lgelkottens ansökan om bidrag
från kommunstyrelsen.

Då yrkandet avslogs av majoriteten, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 30 oktober 2019

9-. /4
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