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Beslutande

PROTOKOLL

KOMMUNSryRELSEN

2021-09-29 KTS -salen, Vit-huset, klockan 08:15 - 1 1.55

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

Cecilia Björk (S)

Beslutande ersåttare Gunnar Ljungqvist (S)

Ersättare Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Camilla
Hermansson (SD), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson,
näringslivschef Stefan Toll, forvaltningschef Sara Alexandersson, samordnare Lyckliga
Gatorna Syrjeva Berberi, Katarina Enqvist Bolin (Arbetsformedlingen), VD:n lngmar Eriksson
och byggprojekt chefen Sandra Hjelm (KFAB), projektledare Håkan Stenström

Underskrifter Ordforande: Johan Söderberg (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Jesper Ek (-)

Justeringens plats
och tid

Paragrafer s146- 5167

Datum för anslags uppsättande zALl-lO - AG Datum för anslags nedtagande rcZl -lO-29

Förvaringsplats av protokollet

Kom mu nled ni ngsförva ltni ngen
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('onrl'uct Sigrrtrturc [icfi'r'orsrrurnrrrcr: I l8()R I I



fi ratrineholm

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammantrådesdatum

2021-09-29
Sida

2(28)

5 146

Kommunstyrelsens ansvarsområden
Näringslivschefen Stefan Toll informerar om resultaten av den senaste
nä ri ngsl ivsra n ki ngen.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 foretags upplevelser av att driva foretag i

sina respektive kommuner. Genom att räkna samman fem statistikfaktorer kan Sveriges
kommuner rankas i förhållande till varandra. Katrineholms kommun ligger på plats 79 i

den totala rankingen vilket innebär att kommunen har backat 12 placeringar sedan
föregående år.

Under informationen yttrar sig Thomas Selig (V), Johan 5öderberg (S), Joha Frondelius
(KD), lnger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (-) samt näringslivschefen
Stefan Toll.

Ordförandens sign .Justerandes sign

(lonrfact Sigrratirre I{efbrensruninrer: I I 898 I i
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Omvärldsbevakning
Näringslivschefen Stefan Toll lämnar bland annat foljande information

Under 2021, till och med augusti, har 96 företag tillkommit inom Katrineholm och 7
foretag har gjort konkurs. Därefter informeras om etableringar och näringslivshändelser
under 2021.

Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Victoria
Barrsäter (C), Cecilia Björk (S), Jesper Ek C), Joha Frondelius (KD) och näringslivschefen
Stefan Toll.

Ordförandens sign Justerandes sign

Clonrfact Signature Ref'erensnunirner: I I 898 ll
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Pågående uppdrag, projekt och händelser
Samordnaren för Lyckliga Gatorna, Syrjeva Berberi, informerar om verksamheten under
sommaren 2021 inom Lyckliga Gatorna. Bland annat lämnas följande information:

- Under sommaren har Lyckliga Gatorna anställt 20 aktivitetsledare samt tagit emot 17
feriejobbare.

- Verksamhet har bedrivit på Västra skolan, Nyhemshallen, Sveaprken, Stortorget samt
i kransorterna.

- Lyckliga Gatorna haft 2500 besök under sommaren vilket är fler än året innan
pandemin.

- Lyckliga Gatorna har samarbetat med föreningar samt andra kommunala
verksamheter för att skapa variation och möjlighet för barn och unga att upptäcka
nya spännande fritidsaktiviteter.

- Under hösten kommer Lyckliga Gatorna att ha sin verksamhet på Västra skolan,
Nyhemskolan samt på e llwynska. Utöver det pågår rastaktiviteter på Järvenskolan.
Vidare kommer Lyckliga Gatorna erbjuda en massa aktiviteter under höst- och jullov.

Viadidakts förvaltningschef Sara Alexanderson lämnar bland annat följande information

- Projektet "Kompetens infor framtiden" är finansierat av Europeiska socialfonden.
Syfte med projektet är att stötta företag i industribranschen som har drabbats
negativt av pandemin genom att erbjuda kompetenshöjande utbildningsinsatser för
deras medarbetare. Hittills har 18 företag erhållit utbildning i omfattningen av 400
kursdeltagare.

- Campus Viadidakt erbjuder i samverkan med olika utbildningsanordnare sju Yh-
utbildningar på plats i Katrineholm och Vingåker. ldag läser ca 60 studenter
fördelade på 13 kursstarter hos Campus Viadidakt. Ytterligare tre nya utbildningar
har sökts inför 2022. Ansökningar görs till och beslutas av Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Under informationen yttrar sigJesper Ek (-), John G Ogenholt (KD), Victoria Barrsäter (C),

Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Cecilia Björk (S), Michael Hagberg (S)samt
sa mord na ren Syrjeva Berberi och fö rvaltn i ngschefen Sa ra Alexanderso n.

ordförandens sign Justerandes sign

(lonr{äct Sisnature ltef'elerrsnunrrner: I I 898 I -l
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Arbetsftirmedlingen
Katarina Enqvist Bolin (Arbetsförmedlingen) lämnar bland annat följande information:

- Under förutsättning att budgetpropositionen beslutas kommer medel att finnas för
extratjä nste r under 2022.

- KROM (Kundval Rusta och Matcha) är en ny tjänst där leverantörer som ska rusta och
matcha de som söker arbete och är inskriven på arbetsförmedlingen. Kommunerna
samarbetar med leverantörerna. lnom KFV-området finns idag 14 leverantörer.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Gunilla Magnusson (S) samt Katarina
E nqvist Bol i n (Arbetsförmed I i ngen) och komm u nd irektören Sa ri E ri ksson.

Ordförandens sign Justerandes sign

Courlact Signature lteferensnr.rnirler: I I898 I.l
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Verksamhetslokaler - byggnationer m.m
VD:n lngmar Eriksson och byggprojekt chefen Sandra Hjelm från Katrineholm Fastighets
AB (KFAB) informerar om byggstatusen gällande några av kommunens
verksamhetslokaler bland annat skollokalerna Järven och norr, Strandgården, Furuliden
och Safiren.

Under informationen yttrar sigJohan Söderberg (S), Cecilia Björk (S), Victoria Barrsäter
(C) samt lngmar Eriksson (KFAB) och Sandra Hjelm (KFAB).

Ordförandens sign Justerandes sitn

(lonr1'act Signature Ref'ereusrrunrrner': I 1898 li
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Återremiss - Policy trygghet och säkerhet

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I ko m m u nfu I I mä ktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy - trygghet och säkerhet.

Sammanfattni ng av ärendet
Vid kommunfullmåktiges sammanträde den 20 september återremitterades förslaget
om policy för trygghet och säkerhet.

Motiveringen till återremissen bestod av två delar:

. Beskrivning av klimatförändringarnas konsekvenser ska ingå i policyn.

Denna motivering hade stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,
M i ljöpa rtiet, Vä nsterpa rtiet och Sverigedemokraterna.

r Hot mot personal ska ingå i rapporteringssystemet under internt skydd.

Denna motivering hade stöd av Sverigedemokraterna.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag utifrån återremissens båda
motiveringar. Förändringarna är markerade i vit text mot lila bakgrund på sidan 6 och 9 i

policyn.

Rapportering av incidenter har, utöver hot mot personal, kompletterats med hot mot
förtroendevalda, elever och brukare. Då denna rapportering förekommer i mer än ett
system har skrivelsen ändrats till gemensammo rdpporteringssystem.

Ärendets handlingar
. Kom m u n led ningsförva ltningens tjänsteskrive lse, 2021 -09-21

. Förslag - Policy - trygghet och säkerhet

Komm u nstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig lnger Fredriksson (C) och Tony
Rosendahl(V).

Förslag och yrkande

lnger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till
forvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

('onrtact Sigrrature Ref'ererrsnunrrner: I I 898 li
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Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I ko m m u nfu I I mä ktige
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Strategi för lek- och aktivitetsparker i

Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet och till förmån for lnger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
lnger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) och Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sa mmanfattning av ä rendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på strategi för lek- och
aktivitetsparker i Katrineholms kommun. Förslaget utgår från översiktsplanens
intentioner och beskriver hur befintlig samt nytillkommen yta för lek ska hanteras och
utformas.

Förslaget till strategi ger riktlinjer for hur befintligt bestånd av lekplatser ska hanteras
och dels hur nytillkomna lekparker ska utformas och placeras. Utgångspunkten är att
lekyta som tillkommer ska vara stimulerande och utmanande för barn i olika åldrar samt
ta hänsyn till omgivningen. På sikt bör de 4 större stadsdelarna i Katrineholms tätort ha
en stadsdelslekpark med aktivitetsgym och umgängesytor, som stärker stadsdelens
identitet och är ett besöksmål för invånare från hela kommunen.

I varje kransort ska en kvalitetsfull närlekpark finnas, även den kombinerad med
umgängesyta och logiskt placerad i kransorten för att komma många till del.

Utgångspunkten i beslut om nytillkommen respektive fortsatt drift av befintliga
lekparker är att kommunen bör prioritera de lekplatser som tillgodoser behoven hos
flest barn. Utformning ska i så hög grad som mojligt vara tillgänglighetsanpassad, och vid
val av underlag ska en awägning göras mellan tillgänglighet och miljöperspektivet.

Förslaget har remitterats till berörda instanser och korrigeringar har gjorts i förslaget
efter detta.

Arendets handlingar
r Folkhälsoutskottets beslut, 2021-09-08,5 12

r Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun

. Tjänsteskrivelse strategi för lek- och aktivitetsparker

. Sammanställning remisshantering strategi för lek- och aktivitetsparker

. lnkomna yttranden

Ordförandens sign .lusterandes sign

(lonrfirct Sigrrature Refererrsnurnrncr: I I 8t)8 li
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Kom mu nstyrelsens överläggn ing

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg
(S), Joha Frondelius (KD), lnger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S),

Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V), Jesper Ek (-), Victoria
Barrsäter (C, Ulrica Truedsson (S) samt projektledaren Håkan Stenström och
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.

lnger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (-), på
följande:

"Att begreppet stadsdelslekpa rker byts ut ti I I kom mu ndelslekpa rker.

Att strategin fortydligas vad gäller barnets perspektiv och barnets rätt att uttrycka sin
mening och få den respekterad enligt barnkonventionen vid utveckling eller
aweckling av lekparker.

Att lekparker och aktivitetsparker ska finnas och utvecklas i hela kommunen samt att
utformningen och forändringar sker i dialog med lokalsamhället och med särskild
vikt lagd vid barns och civilsamhällets synpunkter. lnga lekplatser ska läggas ned
förrän andra alternativ är uttömda."

Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till folkhälsoutskottets 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
folkhälsoutskottets förslag till beslut och lnger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han
finner att styrelsen biträder folkhälsoutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

Clonrfirct Signature Ref'ererrsnunrrner: I I 898 I j
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Inrättande av överftirmyndarnämnd

Kom m u nstyrelsens försl ag ti I I kom m u nfu I I mä ktige
1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en överförmyndarnämnd från och med den 1

januari 2023.

2. Överförmyndarnämnden ersätter överförmyndaren.

3. Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Samma nfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde ijuni överlämnades slutrapporten om forändrad
o rga n isatio n fö r öve rfö rmyn d a rverksa m hete n.

Slutrapportens slutsats är att en ny överförmyndarnämnd bör inforas vid nästa
mandatperiod den'l januari 2023.

Kommunledningsförvaltningen ska under 2022förbereda den nya nämnden genom
framtaga nde av delegatio nsord ning, reglemente osv.

Under 2022ska även verksamhetens organisation och personalsammansättning tas
fram utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar om i november.

Beslut om årsarvode för nämndens ordförande och vice ordförande beslutas under
2022 i samband med arvodesbestämmelserna.

Ärendets handlingar
. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-1 5

. Slutrapport - förändrad organisations för överförmyndaren

Kom m unstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg
(S), Mica Vemic (SD), lnger Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S) och jesper Ek (-).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V)yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), lnger Fredriksson
(C) och Jesper Ek (-), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

('ornliact Signature Ref'ereltsnurrrrner: I I 898 li
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Revidering av Policy ftir resor och transporter i tjänsten

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I ko m m u nfu I I mä ktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i styrdokumentet Policy för resor
och transporter i tjänsten.

Sam manfattning av ärendet

Behovet av att revidera styrdokumentet Policy för resor och transporter i tjänsten har
initierats av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen har
tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revideringar
vilket har remitterats till samtliga nämnder och överformyndaren. Samtliga inkomna
yttranden ställer sig bakom forslaget.

Kopplat till förslaget till policy finns även förslag till riktlinjer framtagna. Riktlinjerna är ett
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra verksamhetens
arbete utifrån Policy for resor och transporter i tjänsten.

Ärendets handlingar
r Kommu nled ni ngsforva ltni ngens tjänsteskrivelse, 2021 -09-1 6
. Förslag - Poliry för resor och transporter i tjänsten
. Antagen - Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten gäller från 1 ianuari 2020.pdf
(katrineholm.se)

. lnkomna remissyttrande (Finns i akten)

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

('onrfäct Signature Ref'ererrsnurrirner: I I 898 I i
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Revidering av arkiweglemente

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I kom m u nfu I I mä ktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkånna revidering av arkivreglemente.

2. Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i kommunstyrelsen och respektive
nämnd upphör att gälla från och med 2022-01-01.

Sa mmanfattning av ärendet
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente fattade kommunfullmäktige
beslut om delad arkivmyndighet mellan kommunalförbundet Sydarkivera och
kommunstyrelsen. Detta för att mojliggöra för e-arkiv som tillhandahålls av Sydarkivera.

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för
dokumenthanteringsplan) utifrån Sydarkiveras modell.

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya
informationshanteringsplanen antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders
tidigare antagna dokumenthanteringsplaner.

Syftet med forändringen är:

. Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar.

. Säkerställa att information hanteras på ett likartat sett i hela kommunen.

e Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt uppdaterad inom
kommunens samtliga verksamhetsområden.

. Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera nämnder.

. Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar på
verksamhetsområden och inte den kommunala nåmndorganisationen.

Ärendets handlingar
r Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-1 5

. Förslag - Arkivreglemente

Komm unstyrelsens överläggni ng

Under kommunstyrelsens överlåggning yttrar sig nämndadministrativa chefen Marie
Sandström Koski.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

(lonrfircf Sisrrature Ref'ererrsnunirncr: I I 898 li
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Revidering av rätten till undertecknande av handlingar
gällande Kommuninvest

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I kom m u nfu I I mä ktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges beslut från den 22 mars
2021 g 57 punkt 4 till "kommunstyrelsens ordforande och kommundirektör utses att för
Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut".

Sammanfattn ing av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den22 mars2021 5 57 bland annat att bekräfta
borgensförbindelsen för Kommuninvest i Sverige AB och att kommunstyrelsens
ordförande, Göran Dahlström (S), och kommundirektören, Sari Eriksson, utsetts att för
Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Då kommunstyrelsen idag har en annan ordförande finns behov av att revidera
kommunfullmäktiges beslut för att för Katrineholms kommuns räkning underteckna
handlingar i nämnt ärende. Revideringen formuleras så att rätten till undertecknande av
handlingar utses till innehavaren av en funktion och inte till en namngiven person.

Ärendets handlingar
o Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

Clonrfact Sigrrature Ret'ererrsnLrninrer: I I 8981i
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Redovisning av obesvarade motioner - september zo2r

Kom m u nstyrel sens förslag ti I I ko m m u nfu I I mä ktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sa mmanfattning av ä rendet
Kommunledningsforvaltningen redovisar wå gånger per år en sammanstållning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att den 22
september 2021 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner som har väckts i

kommunfullmäktige. Den äldsta motionen väcktes den 8 januari och planeras att
behandlas i kommunfullmäktige i november 2021.

Ärendets handlingar
r Kom mu n led ni ngsförva ltni ngens tjänsteskrivelse, 2021 -09-22
. Sammanställning över obesvarade motioner - septemb er 2021 ,2021-09-22

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign

(lonrfhct Signature Ref'elerrslrunrurcr: I I898 l.l
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Svar på motion om utbildning av datasystem för
personal

Kom m u nstyrelsens förslag ti I I kom m u nfu I I mä ktige

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad, utifrån foljande:

Vid implementering och uppdatering av traditionella verksamhetssystem ingår utbildning
som ges till användare. I Office365 sker en uweckling av programmen konstant. Det
innebär behov av ett nytt arbetssätt med löpande dialog och samla arbetsplatsens
utmaningar och behov av kompetensutveckling. Stöd och utbildning ges utifrån den
struktur som byggts upp kring Office 365 och leds avdigitaliseringsavdelningen. Behov av
individuell utveckling tas upp i samband med medarbetarsamtal och läggs in i den
individuella uwecklingsplanen.

Reservation

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

Ärendebeskrivning

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion i vilken
Kristdemokraterna yrkar att det inom varje förvaltning ska finnas en utförlig plan för
utbildning av personal i samband med införande av nya digitala system. Och att det efter
införandet av nya digitala system ska ske en uppföljning som dokumenteras.

Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, men på olika sätt eftersom vi alla är mer
eller mindre bekväma med digitaliseringen, eller har olika grad av digitaliseringsmognad.
Något som har blivit tydligare i samband med inforandet av Office 365.

Traditionellt köps ett system in, utbildning sker till användare och vid uppdateringar
genomfors en utbildning om förändringar. Något vi ska fortsätta med. Office 365 är
däremot inte traditionellt eftersom utveckling av en bred palett av program sker
konstant. Det innebär att utbildningen behöver riktas mot att skapa en grundtrygghet för
att våga testa och hitta sin egen väg till de program jag behöver använda på min
arbetsplats, eller i mitt uppdrag. Behoven på kommunens olika arbetsplatser ser olika ut
och innebär olika behov av program inom Office 365. Det innebär en löpande dialog om
arbetsplatsens struktur och att samla medarbetarnas utmaningar samt att få stöd i de
utmaningar som finns på arbetsplatsen. Ett helt nytt arbetssätt.

För att möta utmaningarna med Office 365 utsåg forvaltningarna administratörer för
SharePoint och OneDrive. Tillsammans med administratörerna ledde
digitaliseringsavdelningen filstrukturmöten, för att lägga upp strukturen for
kommunorganisationen. Det gav också mojlighet att städa i gamla mappar och skapa
filstrukturer som utgick från förvaltningarnas behov och organisation.

Ordförandens sign lusterandes sign
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Ett ambassadörsnäWerk för Office 365 skapades där respektive förvaltningschef utsåg
medarbetare som skulle foreträda förvaltningen. Office 365-ambassadörerna ska
fungera som en intern första kontakt vid frågor från personalen. En Teams-yta är
kopplad till den gruppen. En ggn per kvartal genomförs möten med gruppen för att
presentera nyheter i Office 365 och smarta tips som ambassadören tar vidare till sin
organisation.

Några aktiviteter:

. Flera informationstillfällen har genomförts på förvaltningarna.

. Chefer har utbildats vid fura tillfällen. Finns inspelat for de som inte kunde närvara
eller om man vill se om.

. En Office 365-wiki finns skapad på intranätet med lathundar, information och videos

. Digitaliseringsenheten har utbildat Office 365-ambassadörer på samtliga
förvaltningar och lärspridare för skolan.

. Tre utbildningstillfällen har erbjudits med extern utbildare. Ett tillfälle finns inspelad
för medarbetare som inte kunde närvara vid något av tillfällena.

. Det finns lärarledda utbildningar via det normala forumet, det vill säga HR-enhetens
utbildningskatalog.

Något som har blivit allt tydligare med införandet av Office 365 är att det finns ett behov
av att öka de grundläggande it-kunskaper för att öka förutsättningarna att förstå och ta
till sig Office 365. Eftersom varje arbetsplats har olika behov av kunskap och
utbildning bör det finnas utrymme att lyfta dialogen på respektive arbetsplats om
utmaningar och behov, konkretisera dessa, kontakta någon av förvaltningens
ambassadörer som kan hjälpa till för att möta behov av kompetensförstärkning. I

samband med utvecklingssamtal kan med fördelfrågan om it-kompetens lyftas och om
behov finns kopplas det till den individuella kompetensutvecklingsplanen.

Ärendets handlingar
r Personalutskottets beslut, 2021-05-19, 5 1 1

r Ko mm u n led ni ngsförva ltni ngens tjä nsteskrivelse, 2021 -05-1 2

. Motion om utbildning av datasystem för personal

Ordförandens sign .Justeråndes sign

('r:rtr{irct Sisnature Ref'ercrrsnunrrner: I I898 l-l



fi xatrineholm

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammantrådesdatum

2021-09-29
Sida

17 (281

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. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på
personalutskottets förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att
styrelsen biträder personal utskottets förslag ti I I beslut.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign
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5 159 KS/2021:305 041

Kommunstyrelsens delårsrapport ftir perioden januari
till augusti zozr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari -
31 augusti 2021 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattni ng av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrappon per den 31 augusti 2021 omfattar kommunstyrelsens
sa mtl iga områden, kom m u nstyrelsen, komm u n led n i ngsförva ltn ingen och
sa m hä I lsbyggnad sfö rva ltn i n ge n.

Perioden uppvisar ett resultat om + 17 301 tkr. Totalt uppgår prognosen för
kommunstyrelsen till + 1 1 600 tkr. Förändrade regler för exploateringsverksamhet
innebär att intäkter och kostnader i en högre grad påverkar resultatet innevarande år.
Exklusive exploatering uppgår prognosen till 6 200 tkr.

Perioden januari till augusti har också detta år påverkats av pandemin. Samtidigt har nya
mer effektiva arbetssätt utvecklats som kommer att påverka verksamheten framåt.

Ärendets handlingar
o Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021 -09-17
o Kommunstyrelsens delårsrapport2021

Beslutet skickas till:

Kom m u n led ni ngsförva ltn ingen

Sa m hä I ls byggnad sförva ltn i n gen

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign
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fi ratrineholm

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-29
Sida

19 (28)

s 160 KS/2021:306 049

Deklarationsombud

Komm u nstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser följande personer som deklarationsombud

Ekonomichef, Regina Jalvemyr
Budget- och finansstrateg, Elin Sollenborn
Controller, Markus Siverskog
Ekonomiad ministratör, Elin Forss

Ekonomiadministratör, Beata Eriksson

2. Dessa ersätter tidigare utsedda deklarationsombud.

Sam manfattning av ärendet
Katrineholms kommun har tidigare utsett deklarationsombud för elektronisk
deklarering. På grund av personalforändringar finns det behov av att uppdatera vilka
som är kommunens deklarationsombud. Ombuden ska godkännas av Skatteverket.

Ärendets handlingar
. Kom mu nled n i ngsförva ltni ngens tjä nsteskrivelse, 2021 -09-17

Beslutet skickas till:

Skatteverket

Kom mu n led ningsförva ltni ngen

Regina Jalvemyr

Elin Sollenborn

Markus Siverskog

Elin Forss

Beata Eriksson

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign
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s 161 KS/2021:24 049

Redovisning av kommunstyrelsens medel till
ftirfogande - september 2ozt

Kom m unstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfoga nde för septemb er 2O21 til I hand I i nga rna.

Sa mmanfattn ing av ärendet
Ekon omi- och u pphand I i ngsavdel ni ngen överlä m nar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för är 2021till 3 000 000 kronor.

Ackumulerat till och med den 22 september 2021 har det beslutats om 1 056 070 kronor
Kvar att besluta om finns 1 943 930 kronor.

Arendets handlingar
r Kom m u n led n i ngsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021 -09-22
. Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2020-09-22

Komm unstyrelsens överläggni ng

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sigJoha Frondelius (KD) och Mica Vemic
(SD).

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign lusterandes sign
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5 162 KS/2019:41 111

Entledigande och val av kommunala representanter i
Samkultur Sörmland - mandatperiode n 2otg-2o22

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen entledigar Carl-Magnus Fransson (M) från uppdraget som
representant i Samkultur Sörmland.

2. Kommunstyrelsen utser Milos Smitran (M) att representera Katrineholms kommun i

Samkultur Sörmland under återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Samma nfattning av ä rendet
Samkultur Sörmland bildades 2013 och är ett samrådsorgan för länets regionala
kulturverksamhet med representanter från länets kommuner och Region Sörmland

Carl-Magnus Fransson har i skrivelse meddelat avsägelse från sitt uppdrag som
representant i Samkultur Sörmland. Moderaterna har inkommit med forslag om att
Milos Smitran (M) ska utses till ny representant.

Beslutet skickas till:

Carl-Magnus Fransson

Milos Smitran

Samkultur Sörmland

Troman

Akten

Ordförandens sign lusterandes sign
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5 163 KS/2021:236 000

Målbild "Tillsammans ftir barnens bästa i Sörmland"

Komm unstyrelsens besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att anta målbilden för utvecklingsarbetet'Tillsammans for
barnen bästa i Sörmland".

Samma nfattning av ä rendet
Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa än övriga riket och har sämre skolresultat.
Sörmland har dessutom en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa
utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan måste ske i samverkan och
samarbete. Region Sörmland har initierat ett arbete som sträcker sig mellan ären2021-
2023 för att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården för barnets bästa. En styrgrupp har arbetat fram en målbild for
utvecklingsarbetet'Tillsammans för barnens bästa". Den gemensamma målbilden är att
alla barn i sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en trygg
uppväxt utifrån varje barns behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt
arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.

Ärendets handlingar
. Folkhälsoutskottets beslut, 2021-09-08, S 10
r Kommunledningsforvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-01
. Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 9 11/21,

2021-05-28
. Målbild 'Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign
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5 164 KS/2021:202 709

Remissvar SOU 2oztiJ4 - Börja med barnen

Komm unstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta bildningsnämndens remissvar som sitt eget och
översända till socialdepartementet.

Sammanfattni ng av ärendet
Katrineholms kommun har givits mojlighet att svara på en remiss beträffande
delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga, SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga.

Remissvar har tagits fram av bildningsnämnden.

Betänkandet kan laddas ned från regeringskansliets webbplats www.regeringen,se.

Ärendets handlingar
. Kommu n led ningsförva ltn i ngens tjänsteskrivelse, 2021 -09-20

. Delegationsbeslut bildningsnämnden 2021-09-02, 5 34

o Yttrande bildningsforvaltningen

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet

Akten

Ordförandens sign Justerandes sign
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s 16s KS/2021:229 452

Remissvar Äga avfall - en del av den cirkulära
ekonomin

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens remissvar som sitt eget
och översända till miljödepartementet.

Sa mmanfattning av ä rendet
Katrineholms kommun har fått utredningen Äga avfall - en del av den cirkulära
ekonomin på remiss.

Remissvar har tagits fram av bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar
r Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-20

o Beslut bygg- och miljönämnd en 2021-08-1 1, 5 86

. Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Miljödepartementet

Akten

ordförandens sign Justerandes sign
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5 166

Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-l9

Kommunstyrelsens ordforande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor - lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 3 september till
och med 30 september 2021. (KS Del/2021 5 96)

Dnr KS/2020:358-000

Förordnande av personalchef v.37-38 2021

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar personalchef Susanne
Sandlund att under perioden v. 37-38 förordna Elin Karlsson som personalchef. (KS

Del/2021 5 98)

Förordnande av krisledningschef

Kommundirektör och krisledningschef Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens
vägnar att forordna säkerhetschef Tobias Plantin till krisledningschef att utöver egen
tjänst uppråtthålla befattningen som krisledningschef lördag den 25 september 2021.
(KS Del/2021 g 106)

Dnr KS/2021:1-O29

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Skydds- och arbetskläder DnrTt2021-1057 (KS Del/2021997)

Tilldelningsbeslut Ramavtal Gatubelysning, Elljusspåranläggningar Dnr T12020-1172 (KS

Del/2021 9 99)

Tilldelningsbeslut Redskapsbärare till Katrineholm Dnr 2021-1026 (KS Del 5 100)

Tilldelningsbeslut Eldrivna ismaskiner Dnr Tl 2020-1126 (KS Del/2021 g 101)

Tilldelningsbeslut Hyra ljus, ljud och tekniker Dnr T12021-1 033 (KS Del/2021 5 1 02)

Tilldelningsbeslut Möbler och inredning Dnr T12020-1176 (KS Del S 104)

Ordförandens sign Justerandes sign
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Tilldelningsbeslut Lärplattform Dnr T12021-1046 (KS Del/2021 5 105)

Dnr KS/2O21:166-000

Beslut om bidrag tillVärmbols FC

1. Kommunstyrelsens ordforande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att bevilja ett
bidrag på SO OOO kronor till Värmbols FC.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning

över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 5 93)

Dnr KS/2021:265-048

Bidrag till kampsportsgala 2021

1. Kommunstyrelsens ordforande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till BK Öster till kampspo rtsgata 2021.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till forfogande.
3. Efter genomfört event ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Deli2021 594)

Dnr KS/2021:274-045

Beslut om att utfärda fullmakt för mål om upphandling av lås KFAB

Katrineholms kommun utfärdar fullmakt for Telge lnköp AB, att fora Katrineholm
kommuns talan i upphandlingsärende med Mål nr 6974-21gällande överprövning av
upphandlingen fl 2021 -1095 Lås Katrinehol m, KFAB Katrineholms kommun.
Firmatecknare för Telge lnköp AB ges i sin tur rätten att delegera vidare till annan
företrädare inom bolaget eller av bolaget anvisad företrädare. (KS Del/2021 5 103)

Dnr KSl2021:302-059

Ordförandens sign Justerandes sign
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9 167

Meddelanden

Komm unstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Nyköpings kom mu n ha r översänt protokol lsutd rag frå n kommu nstyrelsens
sammanträde den 30 augusti 2021 ,5 1 80 - Godkännande av budget för
samordningsförbundet RAR i Sörmland 2022.

Hnr 2021:1888

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2021-09-08.

Hnr 2021:1994

Ko m mu nstyrelsens fol khälsoutskott besl ut 2021 -09-08, 5 1 1 Hä lsoå r 2022

Folkhålsoutskottet uppdrar till kommunledningsförvaltningen att samordna kommunens
arbete med Hälsoår 2022.

Hnr 2021:1998

Kommunstyrelsen medel till förfogande

Katrineholm Cupallians har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm
Cup Fotboll 2020.

Dnr KS/2019:408-045

Remiss

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig
över remiss -En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

Dnr KS/2021:220-000

Kommunledningsförvaltningen bedömer, isamråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse
Förbättrad avfa I lsstatisti k.

Dnr KS/2021:221-452

Kommunledningsförvaltningen bedömer, isamråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remiss - Precisering av riksintresse for
kommu ni kationer, Stockhol m Skavsta flygplats.

Ordförandens sign lusterandes sign
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Dnr KSl2021:260-390

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen
Bostadsförsörjn ingsprogra m för Flens kom mu n.
Samhällsbyggnadsforvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits
for kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår
från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:279-219

ordförandens sign Justerandes sign
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DNR KS/2021:244220

Reservation angående strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

Barn som lär sig att röra sig när de är små har bättre förutsättningar att fortsätta göra det när de
växer upp. Det är därför bra att kommunen tar fram en strategi för lekparker och aktivitetsparker i

hela Katrineholm.

Förslaget till strategi har, enligt vår mening, ett allt för centralistiskt perspektiv. Satsningar sker i

staden medan lekparker på landsbygden och lekparker på bostadsområdesnivå föreslås läggas ner till
förmån för centralt placerade stora lekplatser. Vi anser att stadsdelslekpark med fördel kan kallas
kommundelslekpark och lika bra kan placeras i kommundelar som inte är centrala. Det skulle öka
hembygdens attraktivitet, oavsett var den är belägen.

Vi saknar dessutom barnets perspektiv i strategin, Barns rättigheter har stärkts genom att
Barnkonventionen införlivades i svensk lag. Vi ser inte hur detta ska förverkligas i strategin.

Mot bakgrund av detta yrkar vi följande ändringar och tillägg:

Att begreppet stadsdelslekparker byts ut till kommundelslekparker.

Att strategin förtydligas vad gäller barnets perspektiv och barnets rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad enligt barnkonventionen vid utveckling eller aweckling av lekparker.

Att lekparker och aktivitetsparker ska finnas och utvecklas i hela kommunen samt att utformning och
förändringar sker i dialog med lokalsamhället och med särskild vikt lagd vid barns och civilsamhällets
synpunkter. lnga lekplatser ska läggas ner förrän andra alternativ är uttömda.

Då våra yrkanden avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 29 september 2O21r

lnger Fredriksson, Centerpartiet Jesper Ek, -

JohaFrondelius,Kristdemokraterna TonyRosendahl,Vänsterpartiet

C'otn{äct Signatr,rre ftef'ererrsnunilncr: I I8c)8 l.l
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_08f80995f 1 48225e27 5585 eb6ffg4ddf 17
2021 - 1 0 -06 07 :17 :59 + 02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021 -10-06 07:1 8:00 +02:00
Ref: 1 189813
www.comfact.se
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