
PROTOKOLL

Datum, plats och tid 2020-10-28 Presto, Värmbolsvägen 2 Katrineholm, klockan 08:15 – 12:00
Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger 

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

Beslutande ersättare Cecilia Björk (S)

Ersättare Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk 
(S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, ekonomi- 
och personalchef Susanne Sandlund, förvaltningschef Stefan Jansson, digitaliseringschef 
Andreas Peterzén, verksamhetschef Susanna Kullman, säkerhetschef Tobias Plantin, 
controller Anna Marnell, miljöstrateg Linda Aldebert

Ordförande: Göran Dahlström (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Jesper Ek (-)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2020-11-04

Paragrafer §133-  §164

Datum för anslags uppsättande 2020-11-05 Datum för anslags nedtagande 2020-11-27

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 133   

Kommunstyrelsens verksamhet 
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den senaste ekonomiska 
utfallsprognosen för kommunen baserad på september månad. Tidigare prognos om ett 
positivt resultat på 74 miljoner kronor kvarstår.

Digitaliseringschefen Andreas Peterzén informerar om övergången till Office 365 (vilken 
ersätter Office 2010) som påbörjats inom den kommunala organisationen. Office 365 
består av en samling produkter och tjänster från Microsoft. Bland annat ingår 
officepaket, mail, mötesfunktion. Detta ses som ett steg i kommunens digitalisering som 
ger nya möjligheter för en digital och effektiv arbetsplats.

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Inger 
Fredriksson (C), Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD), 
Thomas Selig (V), Ulrica Truedsson (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson, ekonomi- 
och personalchefen Susanne Sandlund och digitaliseringschefen Andreas Peterzén.
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§ 134   

Omvärldsbevakning 
Förvaltningschefen Stefan Jansson informerar om arbetet inom Leader Södermanland. 

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och är ett 
gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att 
gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Nuvarande programperiod avser 2014-
2020 och har förlängts ett år till och med 2021. Planering för en ny programperiod 
pågår. 

Under informationen yttrar sig förvaltningschefen Stefan Jansson.
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§ 135   

Återrapportering Avfallsplanen 
Miljöstrategen Linda Aldebert redogör för den årliga uppföljningen av Avfallsplanen. 
Uppföljningen avser planens fem fokusområden:

 Hushållens farliga avfall inklusive el och elektronikavfall
 Resurshushållning i livsmedelskedjan
 Återanvändning och återvinning
 Latrin och slam
 Nedskräpning

Inom de fem fokusområdena finns mål uppsatta och arbetet pågår med att uppnå 
målen. Under informationen framkommer att en handlingsplan för nedskräpning har 
tagits fram på förvaltningsnivå.

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-), 
Nicklas Adamsson (MP) samt miljöstrategen Linda Aldebert.
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§ 136 KS/2020:219  043

Revidering av Renhållningstaxa för Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Renhållningstaxa för 

Katrineholms kommun (KFS 4.03)

2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa för 
Katrineholms kommun. Renhållningstaxan följer branschföreningen Avfall Sveriges 
grundmall.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-24

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 Renhållningstaxa

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 137 KS/2020:220  043

Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för Katrineholms 

kommun (KFS 4.09).

2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Tony Rosendahl (V) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det 
särskilda yttrande redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny taxa för Vatten och Avlopp 
(VA) för Katrineholms kommun. VA-taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens 
grundmodell. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-10

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 VA-taxa

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Särskilt yttrande

Tony Rosendahl (V) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.

Beslutet skickas till:

Akten

.
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§ 138 KS/2020:271  043

Revidering av Biblioteksavgifter i Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i 

Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28).

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering av Biblioteksavgifter i 
Katrineholms kommun (KFS 4:28).

Revideringen innehåller följande förändringar:

 Faxavgifter upphör eftersom faxen försvinner.

 Höjning av kostnad per utskriven sida till 5 kronor.

 Höjning av kostnad för plastpåsar till 7 kronor styck.

 Tillkommen avgift för ej uthämtat fjärrlån om 50 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15

 Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4:28)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 139 KS/2020:268  043

Revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i 

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 
4.11).

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

3. Indexreglering av hyror och avgifter införs från och med 1 januari 
2022. 

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 
av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4:11).

Revideringen innebär följande förändringar inom service- och tekniknämnden:

Sänkning av banavgift i simhallen för att bättre stämma överens med lokala föreningar 
som utnyttjar sporthallar och andra lokaler i kommunen.

Revideringen innebär följande förändringar inom kulturnämnden:

 På kulturhuset Ängeln kommer Westbergrummet att strykas eftersom 
detta inte går att hyra längre på grund av att det utnyttjas av 
kontaktcenter.

 Personalkostnaden kommer också att öka från 400 respektive 500 
kronor till 500 respektive 600 kronor per timme.

Därutöver har service- och tekniknämnden inkommit med förslag om följande 
förändringar i en tilläggsklausul.

 Införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera 
priserna i förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och 
ska återspegla det aktuella prisläget för nästkommande år och löper 
årligen. Indexregleringen träder ikraft under 2022 och baseras på 
föregående års KPI.

 Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. 
Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan 
kommer att prissättas och beslutas av förvaltningen internt och 
debiteras beställaren.

Under kommunledningsförvaltningens beredning har man beslutat att tillstyrka service- 
och tekniknämndens förslag om indexregleringen från och med 2022 samt att denna 
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även ska gälla för taxorna från kulturnämnden så att samtliga hyror och avgifter i 
dokumentet indexregleras på liknande sätt.

Kommunledningsförvaltningen anser inte att service- och teknikförvaltningen på egen 
hand ska kunna införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av 
kommunfullmäktige.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar, 
2020-10-05

 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 46

 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 140 KS/2020:274  043

Revidering av Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- 

och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) i enlighet med upprättat förslag. 
2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021.

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

Revideringarna består av vissa redaktionella ändringar samt förtydliganden med syfte att 
det skall bli tydligare vad de olika avgifterna avser. 

Utöver detta föreslås bland annat följande ändringar:

 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution. 
Matdistributionen har ändrat form, så alternativen kvällsmåltid och 
dessert har tagits bort.  

 En höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre. En post 
som rör specifikt Dufvegårdens vårdboende har lagts till. 

 En punkt som förtydligar förfarandet vid reducering av omvårdnads- 
eller måltidsavgift vid dubbla boenden har lagts till.

 Den avgift om 20 kronor/tillfälle som tidigare funnits för 
Ledsagarservice enligt SoL föreslås tas bort. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2020-08-27 § 48

 Förslag – Hyror och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet 

 Antagen – Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet 

Comfact Signature Referensnummer: 970666



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-10-28 11 (47)

Ordförandens sign Justerandes sign

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig verksamhetschefen Susanna 
Kullman.

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 141 KS/2020:269  043

Revidering av Avgifter för externa måltider 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Avgifter för externa 
måltider (KFS 4.30).

2. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021.

3. Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden under 
året om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revideringar av Avgifter för 
externa måltider. 

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch och matlåda för avhämtning för externa 
gäster och lunch för pensionärer föreslås justeras för år 2021. Detta motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2020-08-27 § 45

 Förslag – Avgifter för externa måltider

 Sammanställning - Jämförelse nuvarande pris och föreslagna priser

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar på följande tillägg:
Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och 
tekniknämnden under året om marknadsutvecklingen kräver det av 
konkurrensskäl. 
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som innebär att han avser att ställa proposition på 
förvaltningens förslag till beslut med Inger Fredrikssons (C) 
tilläggsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 142 KS/2020:327  049

Metod för beräkning av borgensavgifter 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisad beräkningsmetod inför fastställande av 
borgensavgifter för kommunens bolag.

Sammanfattning av ärendet
Internprissättningen av ett lån samt beräkningar av borgensavgift ska ske på 
marknadsmässiga grunder och är reglerat utifrån EU lagstiftningen avseende statsstöd 
samt Skatteverkets regler för internprissättning.  

Katrineholms kommun har borgensåtagande för tre bolag; Katrineholms fastighetsbolag 
AB (KFAB), Katrineholms industrihus AB (KIAB) och Katrineholms vatten och avfall AB 
(KVAAB). Åtagande för 2020 uppgår till totalt 2 900 miljoner kronor. Total låneskuld per 
den 31 augusti 2020 uppgår till 2 369,9 miljoner kronor. 

För att få en objektiv bedömning av kommande års borgensavgift har en extern part 
genomfört beräkningarna, utifrån en allmänt accepterad metod. Beräkningarna visar på 
behov av att differentiera och höja borgensavgiften för 2021. Höjningen innebär en 
ökning mellan 0,04 procent till 0,21 procent och utifrån upplåning 2020-08-31 motsvarar 
det cirka 2,0 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

 Analys Katrineholms kommun Borgensavgifter 2019

 Marginalrapport Katrineholms Fastighetsbolag AB 2020

 Marginalrapport Katrineholms Industrihus AB 2020

 Marginalrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 143 KS/2020:255  042

Övergripande plan med budget 2021-2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Övergripande plan med budget 2021-2023 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 0,34 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 0,35 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 740 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,51 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna senast i december 2020 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2021 med plan för 2022-2023. 
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 2021 
med plan 2022-2023. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2021-2023, och som 
utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av 
kommunen 2021, fastställs ramen för KFAB till 244 087 tkr, med en 
uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan 
återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utöver ram ska underhåll 
motsvarande 5 000 tkr utföras som finansieras via eget kapital. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna 
är inarbetade i övergripande plan med budget 2021-2023. 

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.

Comfact Signature Referensnummer: 970666



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-10-28 16 (47)

Ordförandens sign Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslut

1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:

 Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på 
fritiden genom bland annat fler vuxna och övervakningskameror: 
1,5 mnkr till bildningsnämnden, med arbetsledning från 
säkerhetschef

 Kompetenshöjande insatser för barnskötare och 
barnskötarbiträden inom förskolan: 2,7 mnkr till 
bildningsnämnden

 Medfinansiering yrkesvux 2021: 1,8 mnkr till viadidaktnämnden

 Förstärkning aktivt försörjningsstöd: 1 mnkr till viadidaktnämnden

 Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller 
åtgärdsanställning: 1 mnkr till service- och tekniknämnden

 Ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr till kulturnämnden

 Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 
fritidsverksamhet: 0,5 mnkr till kommunstyrelsen

 Kommungemensamma personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr till 
kommunstyrelsen

 Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning: 1 mnkr 
till kommunstyrelsen

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens 
övergripande uppföljning under 2021:

 Kommunens krisberedskap och pandemins fortsatta påverkan

 Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och 
verksamhet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Effekter av ökad digitalisering och automatisering

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Jesper Eks (-) yrkande 
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga B.

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 Joha Frondelius (KD). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2021-2023. Detta har 
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2021-2023 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

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 3 500 tkr 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I 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. Kommunstyrelsen 
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 21 oktober 
2020. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 26 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar
 Skrivelse, 2020-10-22

 Övergripande plan med budget 2021-2023 med bilaga 1-5

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
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 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2021-2023 
(finns tillgängligt i akten)

 Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för 
Katrineholms kommun 2021 med plan för 2022-2023 – Vi sätter 
välfärden först

 Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande 
plan med budget för 2021-2023

 Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med 
budget 2021-2023

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig  Göran Dahlström (S), Christer 
Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic 
(SD), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (-) samt kommundirektören Sari Eriksson.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till Centerpartiets 
alternativa förslag - Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget för 
2021-2023.

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag - Vänsterpartiets 
budgetförslag för Katrineholms kommun 2021 med plan för 2022-2023 – Vi sätter 
välfärden först

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa förslag - Katrineholms 
övergripande plan med budget 2021-2023.

Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 144 KS/2020:328  103

Utbetalning av partistöd 2021 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2021 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna 23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor

Moderaterna 7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor

Sverigedemokraterna 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Centerpartiet 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Kristdemokraterna 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Miljöpartiet 2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

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

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2021. 

KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 

Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod.
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Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-15

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 145 KS/2020:12  009

Revidering Finanspolicy för Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Finanspolicy för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Gällande (fram till 2020-06-30) Finanspolicy är i stora delar aktuell. Föreslagna 
revideringar avser förtydligande utifrån förändringar, eller ny lagstiftning inom Sverige 
eller EU. 

Följande revideringar föreslås

Avsitt 1:3

Tillägg om hur ofta policyn bör revideras.

Avsnitt 4:1

 Landsting till Region
 Tillägg utifrån tillsynsansvar inom EU
Avsnitt 5:1

 Förtydligande målformulering kring värdeökning.
 Byte från KPI till Stibor som mätinstrument.
Avsnitt 5:2

Förändringa av tillåtna tillgångsslag som portföljens kan placeras i.

Avsnitt 5:3

Förtydliganden och uppdatering kring etisk hänsyn

Avsnitt 6

Tillägg om hur borgensavgift tas ut.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-30

 Förslag Finanspolicy Katrineholms kommun

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 146 KS/2020:221  450

Revidering av Renhållningsordning för Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av 

Renhållningsordning (föreskrifter om avfallshantering) inom 
Katrineholms kommun (KFS 2.02).

2. Reviderad renhållningsordning träder i kraft 1 januari 2021.
 

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens styrande 
dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består av två 
delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrifter om 
avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall. 
Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens 
avfallshantering.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av renhållningsordning - 
förskifter om avfallshantering. Detta för att renhållningsordningen ska stämma överens 
med gällande lagstiftning samt den nya renhållningstaxan som träder i kraft den första 
januari 2021.

Revideringen har tagits fram i samråd med berörda tjänstemän från delägande 
kommuner Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB, 2019-09-18

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10

 Förslag till Föreskrifter om avfallshantering inklusive bilagor

 Nuvarande föreskifter om avfallshantering med kommentarer om 
ändringar

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 147 KS/2020:222  340

Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet 
av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Allmänna 

bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare 
(ABVA) (KFS 3.01).

2. Revideringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna 
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) 
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av bestämmelserna för att de 
behöver stämma överens med den nya VA-taxan som träder i kraft den första januari 
2021.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB, 2019-09-18

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10

 Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information 
till fastighetsägare (ABVA)

 Nuvarande ABVA med kommentarer om ändringar 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 148 KS/2020:223  334

Godkännande av större investeringar i VA-ledningar 
från Katrineholm till Julita 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investering upp till 80 miljoner kronor för 
investering för byggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten från 
Katrineholm till Julita.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Bolaget begär av kommunfullmäktige godkännande av investering för byggande av 
överföringsledningar för vatten och spillvatten från Katrineholm till Julita.

I underlaget från Sörmland Vatten har man inte kunnat ge ett exakt besked på vad 
investeringen kostar, man beräknar att det kommer kosta mellan 70-110 miljoner 
kronor. 

Investeringen ska finansieras via höjda avgifter i VA-taxan. VA-taxan föreslå höjas med 9 
porcent, där 80 miljoner av det ökade intäkterna är budgeterade att finansiera följande 
investering. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-02-26

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall, AB 2020-02-11

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 149 KS/2020:227  334

Godkännande av investering - ny rötkammare vid 
Rosenholm. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad investering med 90 miljoner kronor 
(totalt 160 miljoner kronor) av ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor och 
genomföras under 2019-2020.

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 160 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 90 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-24

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 150 KS/2020:307  049

Införande av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokument Regler för 
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020–2022 i uppdrag 
att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området 
funktionsstöd. Ett styrdokument med regler för kommunalt bostadstillägg har tagits 
fram av vård- och omsorgsförvaltningen.

Kostnaden för införande av bostadstillägget beräknas uppgå till cirka 100 0000 kronor 
under 2021 och öka upp till cirka 380 000 kronor 2023. Finansieringen sker inom vård- 
och omsorgsnämndens budgetram. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-09-24, § 59 

 Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning.

 Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 151 KS/2020:28  003

Revidering av arkivreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arkivreglemente.

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i februari i år att anta förbundsordning för 
kommunalförbundet Sydarkivera, vilket betyder att Katrineholms kommun från och med 
den 1 januari 2021 är förbundsmedlem i kommunalförbundet Sydarkivera.

Sydarkivera tillhandahåller, förutom råd och stöd i arkivfrågor, digitalt slutarkiv samt 
utövar tillsyn över kommunens arkiv- och informationshantering. För att Sydarkivera ska 
ha laglig rätt att utöva tillsyn samt överta och förvara handlingar i digitalt slutarkiv 
behöver Sydarkivera utses till arkivmyndighet.

Då kommunstyrelsen fortsatt ansvarar för pappersarkivet är både Sydarkivera och 
kommunstyrelsen arkivmyndighet i vad som kallas för delad arkivmyndighet. Sydarkivera 
är gemensam arkivmyndighet och kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet.

Det nya arkivreglementet bygger på Sydarkiveras mall och struktur men anpassas efter 
Katrineholms kommuns grafiska profil.  

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09

 Förslag till reviderat arkivreglemente för Katrineholms kommun

 Nuvarande arkivreglemente för Katrineholms kommun 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 152 KS/2020:68  000

Riktlinjer för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk 
och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer 
för sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna beskriver kommunernas skyldigheter 
enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Katrineholms kommun samt hur 
ansvaret är fördelat. Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: Information om 
rättigheter, Delaktighet och inflytande. Skydda och främja språk och kultur, Äldreomsorg 
på minoritetsspråk, Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteter om 
sina rättigheter, samt att skydda språk och kultur. Särskilt viktigt är barn som tillhör en 
nationell minoritets rätt att få utveckla sitt eget språk och sin kultur. Dessutom är 
kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som 
berör dem, samt att anta mål och riktlinjer för ett minoritetspolitiskt arbete.

Det finns en lag som beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och 
inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 
Katrineholms kommun ingår inte i ett sådant förvaltningsområde.

Målet för Katrineholms kommuns arbete är, i likhet med den nationella 
minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter 
till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Riktlinjerna skickades ut på remiss till samtliga nämnder och utefter inkomna underlag 
har det utarbetats ett förslag till nya riktlinjer.  

Inkomna synpunkter har beaktats och ändring har gjorts därefter. Alla synpunkter har 
beaktats och kommer att vara behjälpliga i det fortsatta arbetet. 

Det inkomna underlaget angående som avses att språkkunnig personal ska kunna vara 
behjälplig över nämnd/förvaltningsgränserna bör detta förtydligas, liksom 
tillvägagångssätt har noterats men är inte aktuellt och heller inte det som riktlinjerna 
syftar till.

Det förtydligas även att bestämmelserna är inte tänkta att ersätta 13 § förvaltningslagen 
(2017:900) om rätten till tolk. Reglerna tar sikte på olika situationer. Rätten till tolk 
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handlar om när tolk behövs för att ta tillvara sina rättigheter i ett möte med 
myndigheter.  

Det är samtidigt upp till var och en av verksamheterna om man vill använda sig av 
personal som anmält att språkkompetens att försäkra sig om att kompetensen når en 
tillräckligt hög nivå så att det går att garantera en rättssäker handläggning.

Annan lagstiftning, såsom lagar och förordningar om personuppgiftshantering, ska 
givetvis beaktas i arbetet med riktlinjerna.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09

 Förslag Riktlinjer för Katrineholm kommuns minoritetspolitiska arbete 
2020-2023

 Yttranden finns i akten

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 153 KS/2019:404  739

Svar på motion om anhörigbehandling 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens 
yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) yrkande 
reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Tomas Selig (V) har inlämnat en motion som utmynnar i 
följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i 
Sverige tar fram ett förslag på en anhörigbehandling utifrån motionens intentioner”. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motion avslås. 
Motiveringen till detta är bland annat att socialnämnden erbjuder individanpassat 
anhörigstöd i såväl grupp som enskilt genom verksamheten Mercur. Invånare i 
Katrineholm har även möjlighet att kostnadsfritt åka till behandlingshemmet Vårnäs och 
ta dela av deras anhörighelg med övernattning. För unga anhöriga erbjuder 
socialnämnden anhörigstöd genom Ungdomsverksamheten och för yngre barn erbjuds 
barngrupper på familjeenheten. 

Vidare pekar socialnämnden på de självhjälpsgrupper som finns för anhöriga, 
exempelvis Alanon (anhöriga till alkoholister och beroende) och AC (Vuxna barn till 
alkoholister och från andra dysfunktionella familjer). 

Socialnämnden och regionen samverkar idag i individärenden genom att använda 
samordnad individuell plan (SIO) som är ett dokument och ett verktyg för samverkan 
som ger en helhetsbild av individens pågående och planerade vårdinsatser. 

Socialnämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att få ett bra stöd 
som anhörig i Katrineholms kommun samt goda möjligheter till samverkan med 
regionen. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2020-10-12

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Socialnämndens beslut 2020-09-29, § 71
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 Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-07

 Motion om anhörigbehandling

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius 
(KD).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 154 KS/2020:338  025

Erbjudande om kostnadsfri vaccination till anställda i 
Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda samtliga anställda i Katrineholms 
kommun att kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

2. Finansiering sker i första hand via kommunens avsatta medel för friskvård och i 
andra hand inom ramen för kommunledningsförvaltningens budget.

3. Rutin för hantering av vaccination tas fram av kommunledningsförvaltningen.

Ärendet
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunens anställda ska erbjudas möjlighet att 
vaccinera sig kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. Detta för att våra medarbetare ska 
hålla sig friska och för att influensan inte ska belasta sjukvården om vi samtidigt får ett 
ökande antal smittade i covid-19.

Ärendets handlingar 
 Skrivelse, 2020-10-21

Beslutet skickas till: 

Samtliga förvaltningar

Akten
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§ 155 KS/2020:324  048

Extra föreningsstöd 2020 
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta upp till 2 miljoner kronor ur integrationsfonden 
för extra föreningsstöd. Stödet till föreningarna fördelas i enlighet med redovisat förslag 
till fördelning.

Ärendet
I Katrineholms kommun är kultur-, idrotts och föreningslivet betydelsefullt och högt 
prioriterat. Det är ett viktigt samhällskitt som främjar folkhälsan, ger identitet och 
sammanhållning bland katrineholmare. Föreningslivet ger också många barn och unga 
en god start i livet, en meningsfull fritid, en demokratisk fostran, utveckling och 
förutsättningar för ett gott liv.

För att stötta och uppmuntra föreningslivet i deras viktiga arbete föreslås 
kommunstyrelsen att Katrineholms kommuns föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet ska få ett extra föreningsstöd, ett extra föreningsbidrag. Med detta 
extra föreningsbidrag är avsikten att föreningarna ska kunna fokusera framåt och 
fortsätta utveckla det viktiga arbetet med barn- och ungdomsverksamhet. 

Det extra bidraget som föreslås, avses att betalas ut till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut 
till föreningarna under kommande månad. Föreningen ska tidigare ha ansökt och erhållit 
föreningsbidrag av kommunen år 2020 för att få ta del av denna extra satsning. 
Beloppen baseras på tidigare utbetalt föreningsstöd. Hur föreningarna väljer att 
använda sitt extra föreningsbidrag följs upp i ordinarie föreningsuppföljning.

Ärendets handlingar
 Skrivelse, 2020-10-21

 Förslag till fördelning av extra föreningsstöd

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 156 KS/2020:207  409

Svar på remiss "Ett klimatneutralt Sörmland 2045" 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 

svar som sitt eget och översända det till Länsstyrelsen Södermanland.

2. Kommunstyrelsen avslår Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande om 
att Nicklas Adamsson (MP) ska medges att foga ett särskilda yttrande 
till protokollet.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland har skickat ut förslag till Energi- och klimatstrategi – Ett 
klimatneutralt Södermanland med sikte på 2045 på remiss. 

Länsstyrelsen skriver att syftet med strategin är att skapa långsiktighet och ökad 
tydlighet för omställningsarbetet i länet. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med 
ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet kring 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Detta ska ske genom att:

 ge en gemensam kunskapsbild

 ge vägledning och stöd

 vara en plattform för samarbete och riktning

Strategin hänvisar till den tidigare framtagna koldioxidbudget för Södermanlands län 
som konstaterar att en årlig minskning av länets koldioxidutsläpp om 16 procent årligen 
krävs för att nå uppsatta klimatmål till 2040.

Strategin är utformad så att de framtagna fokus- och insatsområden ska utgöra 
vägledning för länets kommuner och andra aktörer i omställningsarbetet och fungera 
som underlag till handlingsplaner på lokal och regional nivå.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Remiss – Ett Klimatneutralt Södermanland 2045, Länsstyrelsen 
Södermanland 
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (-) 
samt miljöstrategen Linda Aldebert.

Nicklas Adamsson (MP) framför att han önskar foga ett särskilt yttrande till protokollet.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-), 
att kommunstyrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga sitt särskilda yttrande 
till protokollet. 

Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på detta.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Han ställer sedan proposition på Tony Rosendahls (V) med 
fleras yrkande och finner att styrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till: 

Akten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
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§ 157 KS/2020:311  045

Bidrag till Musikfestival för mogna 2021 
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och 
omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget 
musikfestival för mogna 25-26 augusti 2021.

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset 
Igelkotten Lustgården tillgång till bidraget under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om 
bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra Musikfestival för mogna den 25-26 
augusti 2021.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för nionde 
gången. 

Syftet med arrangemanget är att bland annat 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 2019-2022 – 
Attraktion och livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08

 Ansökan om medel till Musikfestival för mogna, vård- och 
omsorgsförvaltningen, 20120-10-05 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (-), Göran Dahlström (S) och 
Karin Frisk (S).

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 158 KS/2020:333  023

Anställning av trygghetsvärdar 
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens beslutar att inrätta trygghetsvärdar till och med 
2020-12-31.

2. Kostnaden för trygghetsvärdarnas uppdrag beräknas uppgå till 300 tkr till och 
med 2020-12-31.

3. Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens ram.

Sammanfattning av ärendet
Den aktuella lägesbilden gör att kommunledningsförvaltningen i tidigt skede vill stötta 
den ordinarie verksamheten med trygghetsfrämjande åtgärder riktade till barn och 
ungdomar.

Bedömningen av behovet och valet av åtgärder bygger på ett kunskapsbaserat 
systematiskt trygghet- och säkerhetsarbete som utgår ifrån bland annat lagstiftning, 
Brottsförebyggande rådets vägledningar och kommunplanen för Katrineholms kommun.

Grunden till den aktuella lägesbilden är hämtad från veckokartläggningen (EST), Liv och 
hälsa – ung 2020, polisens lägesbild, socialtjänstens statistik, skolpersonalens 
upplevelser och övriga aktörer som arbetar nära barn- och ungdomar.

Problemen är många gånger komplexa och de bakomliggande orsakerna svåra att 
hantera. För att göra skillnad över tid behövs ett samlat grepp från samhällets aktörer. 
En samverkan finns idag upparbetad och de åtgärder som föreslås för att skapa trygghet 
för barn- och ungdomar är tänkt att avlasta, inte ta över, ordinarie verksamhets ansvar. 
Det är av största vikt att övriga trygghetsfrämjande aktiviteter och samverkan fortsätter 
parallellt med detta. Exempelvis är det viktigt att skolan fortsätter arbeta med 
meningsfulla rastaktiviteter, hantering av oro och övrig samverkan med t.ex. 
socialförvaltningen. Skolan har fortfarande det primära ansvaret för tryggheten i skolan. 
Lyckliga gatorna och Perrongen m.fl. behöver fortsätta sitt arbete då den föreslagna 
insatsen snarare handlar om att stärka ordningshållandet och förbättra grundstrukturen 
för trygghet och säkerhet på de platser som har behov än att erbjuda 
trygghetsfrämjande aktiviteter. 

Kommunledningsförvaltningen vill anställa två heltidstjänster direkt underställda 
säkerhetsenheten (säkerhetschefen) med syfte att arbeta operativt ute i kommunen och 
i de kommunala verksamheterna. Trygghetsvärdarna ska verka för att i första hand 
skapa trygghet och säkerhet runt barn- och ungdomar, men kan vid behov även arbeta 
med andra målgrupper. 

Trygghetsvärdarna ska med ledning från säkerhetschef kartlägga området/platsen och 
målgruppen och utifrån den lokala problembilden föreslå och verkställa åtgärder.  I 
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praktiken innebär detta som ett exempel att skolområdet och området i anslutning till 
skolan kartläggs, otrygga platser identifieras och åtgärder sätts in för att skapa trygghet. 
Till exempel kan trygghetsvärdana var på platsen och hantera konflikter eller se till att 
fysiska åtgärder för platsen verkställs (bättre belysning, kamera, m.m.).

Det kan också vara så att det behövs annan social kontroll och då ska trygghetsvärdarna 
kunna samordna  andra trygga vuxna som kan vara på platsen. Viktigt att komma ihåg är 
att trygghetsvärdana är en operativ resurs som ska arbete ute i fält där barn och 
ungdomar finns. 

Problem som åtgärderna riktas mot

Hot och våld 

 Konflikter 

 Slagsmål

 Narkotikaproblematik

 Drogförsäljning

 drogpåverkade individer

 Obehöriga på området

 Våld

 Droger

 Sexuellt ofredande

 Otrygga ungdomssamlingar 

 Kvällar och nätter

Skadegörelse

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony 
Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), 
Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD) samt säkerhetschefen Tobias Plantin.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 159 KS/2020:87  049

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - 2020-10 
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel 
till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2020 till 3 
000 000 kronor.

Ackumulerat till och med den 20 oktober 2020 har det beslutats om 1 687 261 kronor. 
Kvar att besluta om finns 1 321 739 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20

 Sammanställning kommunstyrelsens medel till förfogande, 2020-10-20

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 160 KS/2020:318  212

Markanvisningsförfarande i samband med ny 
detaljplan gällande fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 
(Åsporten) 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner val av anbudsförfarande som metod vid 

upprättande av markanvisningsavtal för det område som i detaljplanen avsätts 
för bostadsändamål gällande fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8, i enlighet 
med kommunens Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att beställa 
planuppdrag samt ta fram nödvändiga handlingar och genomföra 
anbudsförfarandet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har förvärvat fastigheterna Djulö 2:5 samt Djulö 2:8 benämnt 
”Åsporten”. Området är utpekat som mindre störande verksamhet i Katrineholms 
Översiktsplan 2030. När översiktsplanen togs fram bekräftade den befintlig användning.
Nu har möjligheten öppnats upp för att nyttja området för bostadsändamål samt 
kommunal verksamhet i form av förskola. Området passar väl in i den befintliga 
strukturen av närliggande bostäder varför en ny detaljplan nu föreslås tas fram (se 
bifogat Plan PM).

Då fastigheterna Djulö 2:5 och 2:8 inte tidigare använts för bostadsändamål och att det 
är ett intressant område att utveckla, vill samhällsbyggnadsförvaltningen ge exploatörer 
möjligheten att komma in med förslag på hur ett sådant område skulle kunna utvecklas 
genom anbudsförfarande i enlighet med kommande detaljplans förutsättningar samt 
med inriktning på hållbart byggande.

Området är också lämpligt för förskola genom närhet till befintlig bebyggelse och 
upptagningsområde, närhet till skog, natur och Stalls backe som idrottsplats. Föreslaget 
område redovisas i bifogat Plan PM.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

 Plan PM Fastigheten Djulö 2:5 och 2:8 (Åsporten)
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha Frondelius 
(KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 161 KS/2020:319  212

Påbörja detaljplaneläggning av del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1 (Blåklinten) 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner direktanvisning som val av metod vid 

upprättande av markanvisningsavtal för det område som i detaljplanen för del 
av fastigheten Sandbäcken 3:1 (Blåklinten) avsätts för bostadsändamål, i 
enlighet med kommunens Riktlinjer för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att beställa 
planuppdrag samt ta fram ett markanvisningsavtal med Byggaktören i 
Katrineholm AB.

Sammanfattning av ärendet
Byggaktören i Katrineholm AB (556517-6335) har till mark och exploateringschefen 
framfört förslag på att vilja bygga bostäder i området kring lokstallarna, del av 
fastigheten Sandbäcken 3:1. Byggaktören i Katrineholm AB är intresserad att i samarbete 
med Katrineholms kommun ta fram en ny detaljplan för området intill Lokstallarna. 
Syftet med en ny detaljplan är att utveckla området med flera bostäder och områden för 
verksamheter. Byggaktören är intresserad av att skriva en markanvisning med 
kommunen gällande den del av kommande detaljplan som avsätts för bostadsändamål.

Kommunen har under de senaste åren utvecklat området vid Lokstallarna främst för 
ungdomsverksamheter i olika former. För att binda samman verksamheten vid 
Lokstallarna med intilliggande bostadskvarter föreslås en utveckling av området med 
flera bostäder och möjligheter för verksamheter att etablera sig. Det bedöms medföra 
bl.a. en ökad trygghet i området. Viljan att bosätta sig eller etablera sig i området 
bedöms vara god, med bl.a. närhet till centrum, skolor och övriga verksamheter.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09

 Plan PM

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström 
(S), Cecilia Björk (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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§ 162 KS/2020:306  729

Återrapportering av särskilt uppdrag - Införande av ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger återrapportering av särskilt uppdrag - Införande av ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick ett särskilt uppdrag i Övergripande plan med budget 
2020–2023 som bestod i att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya 
särskilda boendet för äldre, Dufvegården. I uppdraget ingick även att se över 
hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. 

Vård- och omsorgsförvaltningen upphandlade en konsult som har tagit fram förslag på 
ny enhetlig hyressättningsmodell och ny hyressättning för grupp- och service-bostäder 
enligt LSS, boenden enligt SoL inom funktionsstöd och Dufvegården. 

Syftet har varit att skapa en modell där kommunens samtliga särskilda boendeformer, 
förutom korttidsboenden, hyressätts utifrån ett antal kriterier som respektive lägenheter 
uppfyller och på ett sätt som ger en rättvis hyra som följer rättspraxis. Hyran har 
beräknats utifrån den nya hyressättningsmodellen som bygger på marknadsmässig 
hyra, lägenhetens yta, modernitetsgrad, läge, boendemiljö samt del i 
gemensamhetsutrymmen.

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-24 beslutades bland annat att 
hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Katrineholms kommun förändras i 
enlighet med föreliggande förslag till hyressättningsmodell och hyressättning av 
lägenheterna inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, boende enligt SoL inom 
funktionsstöd samt Dufvegården att gälla från och med 2021-01-01. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2020-09-24, § 58

 Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda 
boendeformer i Katrineholms kommun, 2020-09-07

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden, akten
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Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-10-28 44 (47)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 163 KS/2016:27  000

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut om att inte inkomma med yttrande i mål om förverkande av offentligt ackord

Kommunen avstår från att inkomma med yttrande i mål nr. 4977-20 i Västmanlands 
tingsrätt angående ansökan om förverkande av offentligt ackord för Roland Gustavsson 
Grävmaskiner Aktiebolag. (KS del § 92)

Dnr KS/2020:308 -049 

Beslut om avvisning av ansökan om friskrivning av skadeståndsansvar

Kommunstyrelsen avvisar Katrineholms Ånglokssällskap och Stockholms 
Ånglokssällskaps ansökan om friskrivning av skadeståndsansvar för flytt av lok från 
lokstallet. (KS del § 93)

Dnr KS/2020:310 - 049

Återställande av kommunal mark

Mark- och Exploateringschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att 
fastighetsägarna av Pälstickan 10 senast den 31 december 2020 ska återställa den 
kommunala marken till ursprungligt skick, vilket innebär att den överskjutande delen av 
pool och tralldäck ska tas bort.

Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. (KS del § 94)

Dnr KS/2020:313-219

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Beslut gällande begäran om omprövning – Ansökan om bidrag

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att

kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 101, att avslå ansökan om bidrag till

Valdemarsöns förvaltning ekonomiska förening, ska kvarstå. (KS del § 90)

Dnr KS/2020:241 - 045
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Ordförandens sign Justerandes sign

Bidrag till Eritreansk förening - WEFAQ

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 45 000 kronor till Eritreans förening WEFAQ till hyra.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 95)
Dnr KS/2020:317–045

Bidrag till Svenska Tour-tävlingen 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Svenska Tourtävlingen 2020 till Katrineholms Golfklubb.

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

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del § 96)
Dnr KS/2020:320-045

Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.

2. Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK 
och DFK Värmbol.

3. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
4. Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2020.
5. Efter genomfört evenemang ska föreningarna inkomma med en skriftlig redogörelse 

över hur bidraget har använts. Redogörelsen kan vara en gemensam för alla 
föreningar. (KS del § 97)

Dnr KS/2020:332 – 045
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§ 164 KS/2016:27  000

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2020-09-04, § 25/20 – Sammanträdestider 2021 för regionala 
utvecklingsnämnden.

Handlings nr 2020:2006

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2020-09-15, § 11/20 – Sörmlandstaxan prisjusteringar 2021.

Handlings nr 2020:2031

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 
2020-09-10.

Handlings nr 2020:2097

Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
med direktionen 2020-10-07, Dir § 20 – Budget 2021.

Handlings nr 2020:2114

Övrigt

Aktieägaravtal mellan Energikontoret i Mälardalen AB och Katrineholms kommun.

Dnr KS/2020:264-105

Svar på remiss – Nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkring

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkring.

Socialförvaltningens bedömning är att kommunen inte behöver yttra sig över remissen. 
Katrineholms kommun avstår därmed från att yttra sig i ärendet.

Dnr KS/2020:231 – 654
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Förvaltningsrätten i Linköping har översänt beslut i mål nr 8205-20 överklagande av 
delegationsbeslut KS del § 90 Beslut gällande begäran om omprövning - Ansökan om 
bidrag till färja- Valdemarsön förvaltning ekonomisk förening. 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Handlings nr 2020:2159
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Bilaga A kommunstyrelsen 2020-10-28 § 137

Särskilt yttrande-Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun 
KS/2020:220

VA-avgifter skall tas ut enligt självkostnadsprincipen och KVAAB.s uppdrag är att leverera vatten och 
avloppstjänster till olika fastigheter.

Problemet när vi skall fastställa avgifter som olika fastighetstyper skall erlägga är att det i 
beslutsunderlaget inte framgår vad den egentliga kostnaden är för olika fastighetstyper.

En avgift som är tveksam är lägenhetsavgiften. I beslutsunderlaget finns ingen kalkyl som visar att 
kostnaden för att ansluta och försörja en fastighet med vatten och avlopp stiger på det sätt som 
lägenhetsavgiften avspeglar beroende på hur många lägenheter som finns inom fastigheten.

Om det inte finns en sådan kostnad så är ju lägenhetsavgiften i själva verket en skatt.

Branschorganisation Svenskt Vatten beskriver själva att lägenhetsavgiften är en utpräglad 
nyttorelaterad avgiftsparameter för bostadsfastigheter, där antalet lägenheter anses utgöra ett 
direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till huvudmannens tjänster. DVS det finns 
en nytta av, men inte en direkt koppling till kostnader som leverantören har.

Vänsterpartiet anser att när beslut om nya VA avgifter tas så skall det finnas en redogörelse i 
beslutsunderlaget som visar hur de faktiska kostnaderna är i förhållanden till avgifterna med 
avseende på fastighetstyp.

Vi yrkar inte avslag på förslaget till beslut då vi har stora investeringsbehov men vi anser att 
lägenhetsavgiften är fördyrande för både byggande och drift av flerbostadshus och vi efterlyser ett 
mer rättvist VA-taxesystem framöver som tar hänsyn till detta faktum.

Tony Rosendahl (V)
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Bilaga B kommunstyrelsen 2020-10-28 § 143

DNR KS/2020:255-042

Reservation angående Övergripande plan med budget 2021-2023

Centerpartiet har lagt vårt budgetförslag utifrån tjänstemännens underlag och de löften som vi gav 
väljarna 2018. I vårt förslag finns följande åtaganden:

ÅTAGANDEN

Centerpartiet avsätter medel till nämnderna för löneuppräkning.

Centerpartiet satsar 13 miljoner extra till bildningsnämnden utöver löneuppräkningen (13,5 
miljoner). Medlen ska användas till att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor med en 
kunskapsutvecklingsfond, satsning på läromedel, till elevhandläggare och ge möjlighet att tillsätta 
vakanser i syfte att ge barn och unga det stöd de behöver.

Centerpartiet satsar 2,1 miljoner till ”Mer fritidsgård”. Medlen ska användas i samverkan mellan 
Bildningsnämnden, Kulturnämnden och Service- och tekniknämnden.

Två miljoner tillförs Kulturnämnden för genomförande av Lyckliga gatorna.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 15 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.

Centerpartiet satsar 12 miljoner för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen.

Centerpartiet anser att Katrineholm ska använda sig av omsorgslyftet för att öka andelen utbildad 
personal inom äldreomsorgen.

Centerpartiet ger socialnämnden och VIAN i uppdrag att planera och genomföra en satsning så att 
fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete 
mellan socialförvaltningen och Viadidakt och målet är att skapa social hållbarhet. 8 miljoner anslås till 
detta och delas mellan nämnderna. 

5 miljoner öronmärks i socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att 
barn inte ska fara illa.

Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom 
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån 
denna tas det fram en strategi för att nå målen.

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

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner. 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.

Bidragen till enskilda vägar ska uppräknas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på 
Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande centrum. 
Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten.

Service- och tekniknämnden får i uppdrag att ordna en ”Cykelns dag” under 2021.

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

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

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

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

Katrineholm 28 oktober 2020

Inger Fredriksson    Jesper Ek
Centerpartiet    
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Bilaga C kommunstyrelsen 2020-10-28 § 143

Reservation-Övergripande plan med budget 2021–2023 KS/2020:255

Jag yrkade ifall till Vänsterpartiets förslag till Budget 2021 med plan 2022 - 2023. Då jag inte fick 
gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl V

Katrineholm 28/10 - 2020
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Bilaga D kommunstyrelsen 2020-10-28 § 143

                                    

Katrineholm 2020-11-02  Ärende nr: KS/2020:255 – 042

RESERVATION

Vi reserverar oss till förmån för eget budgetförslag med övergripande plan 2021-2023.

Joha Frondelius (KD) 

Comfact Signature Referensnummer: 970666



Bilaga E kommunstyrelsen 2020-10-28 § 153

    

Reservation-Svar på motion om anhörigbehandling KS/2019:404

Att kunna erbjuda anhöriga till människor med beroendesjukdom korrekt behandling är ett 
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och sjukskrivningar på fel grund. Inte sällan hamnar även 
den medberoende i ett eget beroende eller i en kris som påverkar hälsan. Det är då avgörande att 
kommunen kan erbjuda anhörigbehandling.

Vi yrkade bifall till motionen.

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

Tony Rosendahl V

Joha Frondelius KD

Katrineholm 28/10 - 2020 
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Reservation KS/2020:207

Remiss – Ett klimatneutralt Södermanland 2045.

För oss i oppositionen så är möjligheten att lägga till ett särskilt yttrande till protokollet en viktig 
principiell fråga. I ett särskilt yttrande har till exempel en ersättare en möjlighet att framföra sin eller 
sitt partis synpunkter när man inte har rösträtt. Likaså kan en ordinarie ledamot förtydliga sin eller 
sitt partis ståndpunkt i ett ärende.

Vi yrkade att Nicklas Adamsson (MP) skulle få lägga till följande särskilda yttrande till protokollet. 

Särskilt yttrande1 ärende KS/2020:207

Remiss – Ett klimatneutralt Södermanland 2045.

Regional klimat- och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045.

________

Bakgrund

På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt ekologiska

fotavtryck har Sörmland som region och Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del.

De stora övergripande besluten som rör åtgärderna för att motverka klimatförändringarna

måste fattas på övergripande nivå, nationellt och globalt. Men det är i mindre sammanhang vi

måste se till att göra verkstad, det är ute i regionerna och i kommunerna vi måste göra skillnad

för att omsätta teori i praktik.

Stödet för detta måste dock vara mycket tydligt från nationell och regional nivå. Ju längre vi

väntar på att ta tag i och genomför de åtgärder som krävs, desto mer måste vi göra på kortare

tid. Därför måste befintliga policydokument skärpas, likaså måste de nya dokument som tas

fram på ett mycket tydligt sätt klargöra vad som måste till för att vi ska kunna möta effekterna

av den mångfasetterade kris vi befinner oss i.

Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi ca tio år på oss att göra de förändringar som

krävs för att ställa om samhället. Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara

en del av lösningen, eller en del av problemet. För oss i Miljöpartiet är valet enkelt – vi vill

vara en del av lösningen, och vill även att Sörmland ska vara det.

För det är faktiskt så att vi som idag delar den här planeten kommer att avgöra framtiden för

oss själva och våra medvarelser, för våra barn och barnbarn, för djur, natur och de ekologiska
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sammanhang vi alla delar. Återkommande vetenskapliga rapporter talar om vikten av att

radikalt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser för att vi ska ha en möjlighet

att komma i närheten av de klimatmål som världens länder kom överens om i Paris 2015.

Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att

uppnå dessa mål. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att

förändra ett system som tycks oförmöget att handla i enlighet med den kunskap som

forskarvärlden bidrar med. Och ju längre vi väntar, desto större och mer drastiska blir de

åtgärder som måste genomföras.

1 Eftersom Miljöpartiet under innevarande mandatperiod har en ersättarplats i kommunstyrelsen i 
Katrineholm

kan vi inte yrka eller reservera oss mot beslut, endast foga särskilda yttranden till protokollet. I detta 
särskilda

yttrande lyfts synpunkter fram på remissversionen av Ett klimatneutralt Södermanland 2045. 
Regional klimatoch energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045.

Vi vill att Sörmland ska vara en region som ser utmaningarna och där vi är beredda att agera.

Vi måste visa att vi är de vuxna i rummet, att vi tar vårt ansvar, att vi vågar fatta de modiga

beslut som krävs av oss. Vi vill att Sörmland ska vara en del av lösningen – inom naturens

ramar.

Synpunkter på strategidokumentet

Övergripande synpunkter

Generellt tycker vi att det finns fog för att skapa ett större krismedvetande när det gäller den

klimatkris vi befinner oss i. Det handlar inte om alarmism, utan snarare om att på saklig grund

beskriva allvaret i situationen. Det finns idag gott om stöd i den klimatforskning som bedrivs

för att tydliggöra vad vi måste göra för att t ex nå 1,5, respektive 2 graders-målen i

Parisavtalet. Nuvarande skrivningar i strategidokumentet speglar inte allvaret i klimatkrisen,

vilket är en stor brist.

Att i ett klimatstrategiskt dokument som har för avsikt att peka ut en helt ny riktning borde det

vara självklart att slå fast vilken problematik vi har att hantera. På flera ställen i dokumentet

pekar man på vikten av beteendeförändringar, men dokumentet i sin helhet ger knappast sken

av det allvar som ligger bakom ett sånt behov.
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Det kommer att krävas många modiga beslut för att åstadkomma de förändringar som är

nödvändiga om vi ska klara av att hantera effekterna av den klimatkris vi befinner oss i. För

att överhuvudtaget lyckas måste vi samarbeta. Det handlar om ett ökat samarbete mellan olika

delar av de regionala myndigheterna och kommunerna, men också ett samarbete med de

sörmländska medborgarna.

För att nå det samarbete som krävs är det viktigt att människor förstår allvaret i den situation

vi befinner oss i, men också att man på ett tydligt sätt bjuder in till samarbete. Det senare har

ofta visat sig vara ett verksamt sätt att minska människors oro för en utveckling man har svårt

att påverka på egen hand.

Synpunkter knutna till strategins olika delar

Det talas i det inledande avsnittet Klimat- och energisituationen i Södermanland (s 10) om

den koldioxidbudget som tagits fram för Sörmland. Budgeten är ett bra verktyg som på ett

högst påtagligt vis kan bidra till att skapa förståelse för arbetet med att minska

koldioxidutsläppen. Budgeten bör dock när arbetet övergår i framtagandet av en

handlingsplan finnas med så att det på ett tydligt sätt går att se i vilken takt utsläppen minskar

över tid med hjälp av nedbrutna värden och nyckeltal

Under Avgränsningar (s 9) framgår att Strategin inte omfattar ”sociala eller ekonomiska

dimensioner inom begreppet hållbar utveckling”. Eftersom man med utgångspunkt från

Brundtlandrapporten brukar tala om hållbar utveckling som innehållande tre dimensioner och

eftersom intentionen finns att strategin, och senare handlingsplanen, ska bidra till att skapa

positiva beteendeförändringar hos sörmlänningarna bör man korrigera denna avgränsning så

att samtliga tre dimensioner finns med.

Under rubriken Sörmlands strategi i en större kontext (s 18-19) presenteras den regionala

strategin i ljuset av de nationella och internationella överenskommelser den är knuten till.

Eftersom sörmlänningarna kommer att bli allt mer bekanta med de olika ramverk som den

regionala strategin kopplas till är det bra om man på ett pedagogiskt sätt illustrerar detta samt

hittar bra verktyg för att (t ex i siffror) kunna jämföra Sörmland och kanske de enskilda

kommunerna med likvärdiga regioner och städer/kommuner i såväl Norden som EU och i

övriga Världen. Detta eftersom det finns ett tydligt värde med att åskådliggöra att den
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omställning vi gör i Sverige, Sörmland, Katrineholm också pågår runt omkring oss i resten av

Världen.

Under bl a rubriken Sveriges klimat- och energipolitik (s 22) talas det om att

energianvändningen senast 2030 ska ha effektiviserats med 50 procent. Det är naturligtvis bra,

men det är ur ett resursperspektiv ännu bättre om vi kan slippa producera energi som vi inte

behöver används. För att återgå till önskemålet om positiva beteendeförändringar borde det

samtidigt som man talar om effektiviseringar på olika ställen i dokumentet också tydligt

framgå att det är viktigare att spara energi.

Under rubriken Strategi 2020-2030 (s 26) framgår att det finns en rad målkonflikter, inte

minst när det gäller användningen av skog och skogsråvara. Det står bl a följande:

”Ett annat exempel är skogsavverkning, för exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till

uppvärmning och drivmedel till transporter med mera. Avverkning av skog går i konflikt med

bevarande av skog, vilket är viktigt för att bibehålla skogens egenskaper som kolsänka och

ekosystem. Denna målkonflikt samspelar bland annat med miljökvalitetsmålen Levande

skogar och ett rikt växt- och djurliv.”

Eftersom det finns stark kritik mot användningen av biobränsle och skogsråvara som

råvarubas för exempelvis drivmedel bör detta problematiseras tydligare i texten.

Skogsavverkning ses allmänt som positiv eftersom träd går att återplantera och hugga ner på

nytt. Många menar att detta är en felsyn och att det skogsbruk som är vanligast

förekommande idag (virkesplantage som får växa upp för sedan på nytt kalhuggas) isig är ett

stort hot mot den biologiska mångfalden och bidrar till ökad artutarmning och artdöd.

Exempel på liknande skrivning som behöver problematiseras mycket tydligare återfinns under

Fokusområde: Hållbara energisystem (s 34-35). Det står:

”I Södermanland finns även god tillgång på biobränsle från skogen tack vare ett stort

virkesförråd och god produktionsförmåga i marken. Redan idag utnyttjas en stor del av

hyggesresterna från skogen. Uttag av biobränsle är en viktig del i skogsbrukets bidrag till att

minska växthusgasutsläppen, men för att uttaget ska vara uthålligt behöver näringsbalansen

regleras, exempelvis genom askåterföring. Det finns en potential att öka uttaget av biobränsle

från skogen genom att till exempel nyttja stubbar. Idag görs det i väldigt liten utsträckning
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och mer kunskap behövs kring vilka effekter ett sådant uttag kan ge.”

Det framställs som om ett ökat uttag av biomassa ur skogen skulle vara tämligen

oproblematiskt, vilket det inte är. Förlusten av biologisk mångfald är den planetära gräns som

vi människor har överskridit mest (https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-

boundaries.html) I den senaste rapporten från Världsnaturfonden ”Att se skogen och inte bara

träden” (https://www.wwf.se/dokument/skogsrapport-2020/) som kom i september i år belyser

man bl a detta.

En liknande skrivning återfinns under Fokusområde: Jord- och skogsbruk (s 46). Här är

skrivningen visserligen mer nyanserad, men behöver problematiseras ytterligare för att tydligt

klargöra hela problembilden:

”Svensk skog är en förnybar resurs och en stabil kolsänka, så länge avverkningen understiger

tillväxten. Det totala virkesförrådet i Sverige har fördubblats de senaste 100 åren och skogen

binder kol från koldioxid, till trädens tillväxt och till mineraljorden i markerna. Samtidigt

kommer kolförråden i levande träd och växter att stabiliseras i ett längre tidsperspektiv,

eftersom det inte får plats obegränsat med levande träd i en skog. Hur vi förhåller oss till

skogen framöver är därför avgörande för hur klimatförändringarna utvecklas.”

Det är positivt att det avslutningsvis (s 48) görs en problematisering av det sörmländska

skogsbruket och att behovet av ökad resiliens och olika skogsbruksmetoder lyfts fram. Detta

är dock inte tillräckligt för att skapa en tydlig och sammanhängande bild av den problematik

som finns när det gäller de stora uttag av skogsråvara som görs idag och som är ett direkt hot

mot den biologiska mångfalden. Större arealer sörmländsk skog borde lämnas orörd och

skyddas istället för att avverkas.

Under Fokusområde: Byggnader (s 39-42) belyser man behovet av att bygga mer

klimatsmart på olika sätt, vilket är utmärkt. Man skriver bl a:

”För att säkra klimatsmart nybyggnation i länet behövs byggandet av nära nollbyggnader och

lågenergibyggnader främjas, bland annat genom kunskapshöjande insatser för fastighetsägare

och aktörer som är involverade i byggprocessen. Vidare behövs ytterligare kunskapsunderlag

om träbyggnation tas fram och spridas, för att öka intresse, kompetens och incitament för att

bygga klimatsmart och ur ett livscykelperspektiv.”
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Något som är mindre positivt är följande: ”Andelen förnybar energianvändning i länets

näringsliv varierar, beroende på typ av företag och industri. För industri- och

byggverksamheter i länet är andelen idag endast runt 15%. För övriga tjänster ligger siffran

runt 70%.”

Detta bör naturligtvis tas i beaktande i samband med upphandling av byggprojekt och

liknande.

Den nuvarande, liksom den förra regeringen har arbetet aktivt för att främja ett ökat byggande

i trä. Något som bl a lyfts fram i Inriktning för träbyggande2

Under Fokusområde: Produktion och konsumtion (s 52-53) lyfts frågan om kött- och

mejeriprodukternas klimatpåverkan fram. Det är bra. Likaså är det positivt att texten nämnder

att det är positivt att vi minskar köttätandet. Med tanke på att en växtbaserad kost har så stora

fördelar, både ut ett miljö- och hälsoperspektiv, borde det finnas starkare incitament att aktivt

minska ner den sörmländska köttproduktionen till förmån för odling av vegetabilier. Hur detta

2 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/inriktning-for-trabyggande/

skulle kunna göras borde presenteras i ett kommande handlingsprogram, men också ha en

tydligare förankring i strategin.

När det gäller konsumtionen (s 51) är det viktigt att få syn på de baksidor den har, men också

ännu tydligare lyfta fram alternativ till konsumtion av nya produkter. Varje kommun borde ha

ett eget ReTuna så att vi kan begränsa det slit- och slängsamhälle vi fortfarande ser tydliga

tecken på när vi besöker de sörmländska kommunernas returanläggningar.

När det gäller Fokusområde: Resor och transporter (s 56) är det positivt att man lyfter upp

såväl resfria möten som möjligheten att arbeta hemma (här måste ju regionen och

kommunerna föregå med gott exempel) som alternativ till arbetsresor och pendling. Det är

också positivt att samåkning och bilpooler hålls fram som alternativ till att åka ensam i egen

bil. Här borde också en ökad utbyggnad av cykelvägar mellan kommunerna på sikt vara

möjliga alternativ till bilen.

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

Nicklas Adamsson
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Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet att inte bifalla Nicklas 
Adamssons begäran om att få lägga till ett särskilt yttrande till protokollet.

Tony Rosendahl V

Inger Fredriksson C

Jesper Ek –

Katrineholm 28/10 - 2020
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