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§ 44   

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar 
 Ärendet Svar på remiss – Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv – Energikontoret i 

Mälardalen AB flyttas från gruppen fullmäktigeärenden till att tas upp som första 
ärende i gruppen kommunstyrelseärenden. 

 Ledamotsinitiativet av Jesper Ek (L) med rubriken Tidigarelägg möjligheten för krögare 
att öppna uteserveringar under Coronapandemin hanteras sist i gruppen 
kommunstyrelseärenden.

_________________
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§ 45   

Kommunstyrelsens verksamhet 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om läget i kommunen gällande den 
pågående Coronapandemin. Informationen beskriver omvärldsläget samt vilka åtgärder 
som kommunen vidtar.

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L), Cecilia Björk (S), 
Gunilla Magnusson (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________
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§ 46 KS/2020:59  041

Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms 
kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens årsredovisning för 2019, 

vilket även innebär att ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar från 2019 till 
2020 godkänns.

2. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har 
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med 
delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört 2018. 
Utav dess står kommunen för 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det budgeterade 
resultatet. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr. Under året har kostnadsutvecklingen 
dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både kommun och 
kommunkoncernen. Arbetet för att målen pågår under hela mandatperioden och en större 
andel är på väg att nås.

Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr. 
Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver 
det belopp som kommunstyrelsen uppmanade om vid sammanträdet i mars och visar 
positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr. Samtidigt 
nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat. Finansens 
positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter samt minskade kostnader 
för pensioner och semester. Därutöver har intäkter av engångskaraktär påverkat årets 
resultat positivt. 

För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, 
krävs flera åtgärder: 
 Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och 

förändrade arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också 
självfinansieringsgraden av investeringar. 

 Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och 
avskrivningskostnader

 Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa 
 Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet 

För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som plats 
och som arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda arbetsmiljöer. 
Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är andra områden som är 
viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-19
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 Årsredovisning 2019
 Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2019-2020, bilaga 2
 Presentation årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström 
(S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) samt ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund och kommundirektören Sari Eriksson.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 47 KS/2020:79  009

Policy mot företeelsen social dumpning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Policy mot social dumpning. 

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument Policy mot 
social dumpning. Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden som, genom sitt 
utskottsammanträde 2020-03-19, i sitt yttrande önskar göra ett förtydligande till policyn i 
frågan om i vilka pågående ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar angående vad 
som gäller för pågående ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående 
barnavårdsärenden, utredning och insats i våldsärenden i nära relation och pågående 
insatser mot missbruk som hemkommunen måste ta hand om. Dessa typer av ärenden 
kan bara lämnas över om den nya kommunen går med på överflyttningen. Detta 
förtydligande har inarbetats i förslaget. 

Vidare är bedömning att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att 
hanteringen av individer och familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig 
i sina hemkommuner inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt 
socialtjänstlagen att ta hand om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att man 
flyttar över både kostnader och hantering av olika sorters sociala problem och andra 
behov av insatser till en annan kommun.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-17
 Socialnämndens utskottets beslut, 2020-03-19, § 81
 Förslag – Policy mot social dumpning
 Brev till hyresvärdar, 2020-03-17 (komplettering efter kommunstyrelsens 

sammanträde)

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD) Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Christer Sundqvist 
(M).
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Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och 
Joha Frondelius (KD), på årterremiss av ärendet för behandling av ärendet vid 
socialnämndens ordinarie sammanträde.
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han sedan att 
ställa proposition för förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns 
av styrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet avgörs idag eller återremitteras 
och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 48 KS/2020:101  659

Anmälan av områden som ska undantas från 
möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO)  
i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande 
m.fl. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen via 
kommunledningsförvaltningen att anmäla hela kommunen som ett område som ska 
undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende 
enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Reservation

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

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen föreslås anmäla till Migrationsverket att kommunen som helhet ska 
undantas från möjlighet att få dagsersättning vid eget boende enligt 10 a § i lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Kommunens sociala utsatthet är 
kopplad till kommunen som helhet och sticker ut i jämförelse med såväl landets 
kommuner i allmänhet som med liknande kommuner. Att undanta hela kommunen är 
därmed förenligt med lagstiftningens syfte att fler asylsökande än idag ska välja att bo i 
områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de 
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-11
 Information till berörda kommuner inför anmälan av eget boende EBO 
 Anmälan av demografiska statistikområden (DeSo)
 Statistikunderlag 

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M) och Nicklas Adamsson (MP).
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Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), i 
första hand på att ärendet ska återremitteras och i andra hand på avslag.
Christer Sundqvist (M) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Christer Sundqvist (M) och 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition på förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet. 
Propositionsordningen godkänns av styrelsen. 

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet. Han finner att styrelsen biträder 
förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 49 KS/2020:119  043

Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya 
coronaviruset 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens avgifter tillfälligt kan justeras när det 

motiveras utifrån konsekvenserna av spridning av det nya coronaviruset. Det kan 
t.ex. handla om att ta bort bibliotekens förseningsavgifter för låntagare inte ska 
behöva ge sig ut. 

2. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om när så kan ske. 

Sammanfattning av ärendet
Det nya coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en 
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken 
för smittspridning i samhället i Sverige  är mycket hög. Personer över 70 år 
rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter tillsvidare. Vid förkylningssymptom 
ska samtliga invånare stanna hemma. 

För att minska en spridning av coronaviruset i Katrineholms kommun finns behov av att 
göra tillfälliga justeringar i kommunens avgifter. I nuläget kan konstateras att 
bibliotekens förseningsavgifter bör tas bort för att låntagare som rekommenderas att 
hålla sig hemma inte ska påverkas ekonomiskt av att de inte kan lämna tillbaka böcker. 
Förslaget har framkommit på initiativ av kulturförvaltningen efter avstämning med 
kulturnämndens ordförande. 

Ytterligare avgifter kan behöva justeras med kort varsel, därav föreslås att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut i frågan. Syftet ska vara att undvika 
konsekvenserna av-, och spridning av det nya coronaviruset. Mandatet föreslås gälla 
tillsvidare men begränsas av nämnt syfte. Avstämning ska ske med berörd nämnd innan 
beslut fattas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-18
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 50 KS/2019:151  332

Svar på motion om tillgänglig lek i parken 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande 
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga D.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). 

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen 
utmynnar i följande yrkanden:

”Att Sveaparken kompletteras med karusell av den typ som avses i svaret på motionen 
om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen 
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant sätt 
att de blir tillgängliga för alla”

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren 
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska 
referensgrupper (bland annat funktionssätt Katrineholm) vara delaktiga. 

I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland 
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En 
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett 
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya 
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande 
budgetarbete med lekplatser.

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i 
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-02
 Motion från Ylva G Karlsson (MP)
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C), 
Tony Rosendahl (V) och Christer Sundqvist (M).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till beslutspunkt två.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 51 KS/2019:329  650

Svar på motion om vision och strategi för integration i 
Katrineholm 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.

Jesper Ek (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) och Sten 
Holmgren (C) har inlämnat en motion om vision och strategi för integration i 
Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete.
Att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration.
Att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar 
kommunens all verksamhet, för att uppnå målen.”

Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen som bedömer att 
Katrineholms kommun arbetar med integration inom många olika verksamheter och 
områden. Frågan behandlas i flera styrande dokument och målbilder presenteras i såväl 
Kommunplan 2019-2022 – Attraktion och Livskvalitet, som i Vision 2025. Konkreta och 
mätbara mål finns samt indikatorer för varje mål mäter hur målet uppnås. Målen följs 
sedan upp via delårsrapport och årsredovisningar.

Vidare bedömer Katrineholms kommun att bemöta utmaningarna inom området utifrån 
ansatsen att motverka segregation som helhet och därigenom öppna upp för 
möjligheterna för ett innanförskap i kommunen genom de insatser som faktiskt görs 
idag. Den förvaltningsövergripande samverkan är ett steg rätt riktig, så även de 
kontakter och nätverk som kommunen har med övriga kommuner i regionen. 

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
 Motion från Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) 

och Sten Holmgren (C), 2019-09-24
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha 
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Anneli Hedberg (S).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 52 KS/2020:33  000

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala 
bolagen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia 
Grathwohl (C) har lämnat en motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen. 
Motionen utmynnat i följande yrkande:

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

I Katrineholms kommunplan för mandatperioden 2019-2022 (antagen i 
kommunfullmäktige 2019-01-21) framgår det att kommunplanen är en del av 
ägardirektivet till de kommunala bolagen (sidan 2).

I kommunplanen står det vidare att det lokala miljöarbetet ska utgå från de globala 
målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar om hur världens länder 
tillsammans ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030 
(sidan 26).

Kommunledningsförvaltningen arbetar, tillsammans med övriga förvaltningar och bolag, 
med att tydliggöra arbetet och ansvarsfördelningen genom att koppla samman målen i 
kommunplanen med målen i Agenda 2030 samt ansvarig förvaltning/bolag (se bilaga). 

Ägardirektiv till delägda bolag tas fram tillsammans med övriga ägare. Katrineholms 
kommunfullmäktige kan därför inte på egen hand besluta om ägardirektiv till delägda 
bolag. 

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 02-24
 Bilaga – Koppling mellan kommunplan och Agenda 2030
 Motion från Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och 

Claudia Grathwohl (C), 2020-01-13
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten
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§ 53 KS/2020:86  109

Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutaratt lägga redovisningen av obesvarade motioner till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 17 mars 
2020 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner.

Den äldsta motionen, ”Motion om föreningsbidrag och delegation”, väcktes i 
kommunfullmäktige i oktober 2018. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att återremittera motionen till 
kommunledningsförvaltningen för att avvakta att det pågående utredningsuppdraget 
skulle slutföras. 

Tre av motionerna i sammanställningen planeras att tas upp på kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-05
 Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-03, 2020-03-17 
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 54 KS/2020:75  105

Svar på remiss - Revidering av aktieägaravtal och 
ägardirektiv - Energikontoret i Mälardalen AB 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och översända det till Energikontoret Mälardalen AB.

Sammanfattning av ärendet
Energikontoret i Mälardalen AB har översänt förslag till revidering av aktieägaravtal samt 
ägardirektiv.

Remissen har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Kommunledningsforvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att tillägga utan menar att det är 
fortsättningsvis ett bra samarbete och utbud av levererade tjänster inom området. 
Verksamheten behövs och gynnar Katrineholm och regionen.

Även kommunledningsförvaltningen ser positivit på förslagen till revideringar.  

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-05
 Remiss - Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv - Energikontoret i Mälardalen
____________________ 

Beslutet skickas till:
Energikontoret i Mälardalen AB
Akten
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§ 55 KS/2020:49  009

Svar på remiss - Strukturbild Sörmland 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens 
remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Remiss har inkommit från Region Sörmland om Strukturbild Sörmland.

Inom Region Sörmlands har ett förslag till strukturbild tagits fram, inom ramen för den 
regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. Regionala utvecklingsnämnden 
godkände den 13 december 2019 förslaget för remittering för att inhämta synpunkter 
från en vidare krets.

Arbetet med att ta fram förslagethar genomförts med medfinansiering av Tillväxtverket. 
I projektets arbetsgrupp har samtliga av länets kommuner varit representerade.

Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och 
beräknas kunna fastställas preliminärt vid Regionala utvecklingsnämnden den 4 
september 2020, och därefter bli en del av Sörmlandsstrategin. 

Remissvaret ska vara Region Sörmland tillhanda senast den 26 april 2020 och förslaget 
till Strukturbild Sörmland finns att ta del av via deras hemsida:
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild

Remissvar
Övergripande synpunkter

Katrineholms kommun anser att det är oklart om strukturbilden ska vara en 
nulägesbeskrivning eller en framtidsbild. Till exempel lyfts Nyköping fram som en 
storregionalnod, vilket kommunen anser är en framtidsbild i och med att hänsyn är 
tagen till ostlänken, medan västra Sörmland och Katrineholm visas som svagare än 
övriga länet och redovisar en nulägesbild. Katrineholms kommun anser att detta 
behöver förtydligas i strukturbilden.

Kommunen ställer sig frågande till graderingen i färg på pilarna för de storregionala 
stråken, det kan tolkas som att mindre satsningar kommer att göras i västra Sörmland. 

Kommunen anser att Katrineholm ska lyftas och få en större roll i strukturbilden, till 
exempel genom att stråken får samma tyngd gällande färg. Kommunen anser dessutom 
att färgen bör vara starkare på de stråk som idag är svagare för att visa att här behöver 
man satsa mer i länet, till exempel är stråket Flen-Stockholm starkare enligt bilden än 
vad stråket mellan Katrineholm-Stockholm är. Pendlingen och godstrafiken är högre till 
Katrineholm än Flen.

ProSale Signing Referensnummer: 858010
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Kommunen anser att stråket Nyköping/Flen har en oklar sträckning i strukturbilden. 
TGOJ banan är i tidigare utredningar borträknad som en framtida satsning och detta bör 
beaktas i framtagningen av strukturbilden. 

För Katrineholms kommun så är väg 55 och stråket mot Strängnäs/Stockholm ett av de 
viktigaste stråken att utveckla med tanke på framförallt gods till Katrineholms 
kombiterminal. Kommunen anser att strukturbilden på ett tydligare sätt behöver 
illustrera detta.

Överlag anser kommunen att strukturbilden skulle kunna visa ett starkare Sörmland och 
fokusera mer på ett sammansvetsat län. 

Övriga synpunkter

Symbolen för kombiterminalen vid Katrineholm är missvisande placerad, den borde 
flyttas sydöst om staden.

De regionala utvecklingstråken upplevs specifika och misstolkas lätt till vägsträckningar, 
dessa skulle med fördel ritas med "större penseldrag".

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-17
 Remiss - Strukturbild Sörmland, 2020-01-29
____________________ 

Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Akten
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§ 56 KS/2020:96  104

Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms 
kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde 
Katrineholm, 2020-2022 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det undertecknade samverkansavtalet mellan 
Katrineholms kommun och polisen.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansöverenskommelsen mellan Katrineholms kommun och Polismyndigheten 
(lokalpolisområde Katrineholm) ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande 
arbetet i Katrineholm och verka för en minskad brottslighet och en ökad trygghet. 
Särskild kraftsamling ska tas inom följande områden:

 Förhindra negativ utvecklig hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet

 Skapa trygga offentliga miljöer
 Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

Därtill ska Katrineholms kommun och lokalpolisområde Katrineholm tillsammans årligen 
ta fram medborgarlöften.

Samverkansöverenskommelsen avser perioden 2020-2222.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-06
 Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Katrineholm, 2020-2222, 2020-03-02
 Medborgarlöften 2020
____________________ 

Beslutet skickas till:
Lokalpolisområde Katrineholm
Akten
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§ 57 KS/2019:70  009

Intern kontroll 2019 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna 
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion 
och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter. Genom att systematiskt identifiera 
och hantera de största riskerna i verksamheten minskar risken för avsiktliga och 
oavsiktliga fel i verksamheterna.

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Den interna kontrollen är ett område som ständigt behöver utvecklas i takt med att 
verksamheterna och förutsättningarna förändras. Nämndernas internkontrollrapporter 
för 2019 visar att nämndernas arbete med internkontrollen ligger i linje med detta.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
 Kulturnämndens beslut 2019-12-10, § 46 samt internkontrollrapport 2019
 Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-05, § 10 samt internkontrollrapport 2019
 Service- och tekniknämndens beslut 2020-02-27, § 19 samt internkontrollrapport 

2019
 Socialnämndens beslut 2020-02-25, § 24, tjänsteskrivelse 2020-02-13 samt 

internkontrollrapport 2019
 Bildningsnämndens beslut 2020-02-25, § 3 samt internkontrollrapport 2019
 Viadidaktnämndens beslut 2020-02-25, § 13 samt internkontrollrapport 2019
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2020-02-27, § 25 samt internkontrollrapport 

2019
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 58 KS/2020:90  000

Svar på revisionsrapport Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiksplikt 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen årligen fattar beslut om bolagens verksamhet varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna i samband med att bolagens årsredovisning behandlas på 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunstyrelsens uppsiktplikt utifrån revisionsfrågan:

Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig?

Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
delvis är lag- och ändamålsenlig. Den sammanfattande bedömningen grundar sig på tre 
kontrollmål:

 Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik
 Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik
 Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, PWC
 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Skrivelse kommunens revisorer
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PWC
Akten
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§ 59 KS/2020:87  049

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - 2020-03 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2020 till 3 000 000 kronor.

Ackumulerat till och med den 17 mars 2020 har det beslutats om 1 108 000 kronor. Kvar 
att besluta om finns 1 892 000 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-05
 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2020-03-17
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 60 KS/2020:103  045

Bidrag till Summer Camp 2020 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 90 000 kronor till den ideella 

föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) till Summer Camp 2020. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 

3. Efter genomfört evenemang förväntas IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. 

4. På grund av rådande omständigheter i samband med det nya Coronaviruset görs en 
eventuell utbetalning av bidraget först efter godkännande av kommundirektören. 

Sammanfattning av ärendet
Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har inkommit med en ansökan om 90 000 
kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2020. 

Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott för Alla, 
RF-SISU (f.d. Sörmlandsidrotten) och Katrineholms kommun (Viadidakt). 

År 2020 blir det elfte året i rad som projektet genomförs. Det finns flera syften med 
projektet varav tre är extra tydliga:
1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens ledare genom utbildning och ledarpraktik.
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova 

på många olika idrotter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. 

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och 
livskvalitet 2019-2022 där det bland annat står att föreningslivet är ett viktigt 
samhällskitt. Kultur, idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger 
verktyg att utveckla och förändra. Kommunen ska verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid där barn och ungdomar ska prioriteras. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
 Ansökan om projektstöd Summer Camp 2020
____________________ 

Beslutet skickas till:
IFA Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akten
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§ 61 KS/2020:117  232

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

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). Tony 
Rosendahls (V), Jesper Eks (L) och Joha Frondelius (KD) skriftliga reservation redovisas 
som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Tegelstaden Bygg AB, 556347-6398, nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål om att 
erhålla markanvisning för två områden, Vasavägen intill Backavallen och ett område 
söder om Svartbäcksvägen. 

I kommunens Översiktsplan 2030 del staden är området vid Vasavägen intill Backavallen 
utpekat som utvecklingsområde för idrott, verksamheter och bostäder. Området intill 
Svartbäcksvägen är i samma översiktsplan utpekat som utvecklingsområde för bostäder.  
Inom båda områdena behöver en ny detaljplan tas fram som möjliggör utveckling av 
områdena enligt översiktsplanens intentioner. Sammanlagt bedöms det inom de båda 
område möjligt att uppföra ca 200-300 bostäder enligt översiksplanen. 

Bolaget har också för avsikt att teckna detaljplanavtal med kommunen och driva de båda 
detaljplanerna i samråd med kommunen. 

Kommunen har genom markanvisningsavtalet anvisat bolaget ensamrätt till de båda 
områdena, med möjligheten att förvärva och utveckla områdena enligt kommande 
detaljplan.  Bolaget skall till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för kommande 
bebyggelse och övriga verksamheter inom respektive område.  Kommunen har därefter 
möjlighet att utvärdera bolagets planer innan beslut tas. Kommunen och bolaget kan 
därefter i de fall där kommunen ser positivt på etableringsplanerna går vidare med 
köpeavtal och exploateringsavtal.

Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast 
2020-06-30. Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-03-30.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-20
 Markanvisningsavtal, 2020-03-16
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Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), Jesper Ek (L) och Christer 
Sundqvist (M).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD), att 
ärendet ska återremitteras. 
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner han att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan ställa 
proposition för förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tegelstaden Bygg AB
Akten

ProSale Signing Referensnummer: 858010



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-03-25 28 (33)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 62 KS/2020:109  232

Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Kanntorp 
4:18 och 4:21, Katrineholm 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Jesper Eks (L) yrkande reserverar 
sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den skriftliga reservationen redovisas som 
bilaga H.

Sammanfattning av ärendet
Skalunda Gruvan Elektriska AB, 556647-8771, nedan kallat Bolaget, har framfört 
önskemål om att erhålla markanvisning för två avstyckade fastigheter i Sköldinge vid 
Kanntorps bostadsområde. Lämplig bebyggelse på fastigheterna är 1 till 2 bostadshus. 
Kommunen har genom markanvisningsavtalet, se bilaga 1, anvisat bolaget ensamrätt till 
de båda fastigheterna, med möjligheten att förvärva och utveckla områdena enligt 
gällande detaljplan 0483/P90/2.
Bolaget ska till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för kommande bebyggelse 
inom respektive fastighet. Kommunen har därefter möjlighet att utvärdera bolagets 
planer innan beslut tas. Kommunen och bolaget kan därefter i de fall där kommunen ser 
positivt på etableringsplanerna arbeta vidare med köpeavtal och exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast 
2020-04-30.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-04-30.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-20
 Markanvisningsavtal, 2020-02-05

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och 
Christer Sundqvist (M).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), att ärendet ska 
återremitteras.
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
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eller återremitteras. Finner han att ärendet ska avgöras idag avser han sedan ställa 
proposition för förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skalunda Gruvan Elektriska AB
Akten
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§ 63 KS/2020:124  469

Ledamotsinitiativ 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fösta förslagspunkten i ledamotsinitiativet ska anses 
besvarad och punkterna två och tre avslås.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). 

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Jesper Ek (L) har som ett ledamotinitiativ initierat ärende om Tidigarelägg möjligheten för 
krögare att öppna uteserveringar under Coronapandemin som utmynnar i tre förslag:
”De restauranger och kaféer som redan har tillstånd för uteservering ska kunna öppna 
så snart som möjligt
Att den kommunala avgiften för uteserveringar tas bort under 2020
Att handläggningen av nya ansökningar om uteservering ska ske skyndsamt”

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C) och Göran Dahlström (S).

Förslag och yrkande

Jesper Ek (S) yrkar att förslagspunkt ett ska anses besvarad och bifall till 
förslagspunkterna två och tre i sitt framställda ledmotsinitiativ.
Tony Rosendahl (V) instämmer, tillsammans med Inger Fredriksson (C) och Göran 
Dahlström (S), i yrkande, i yrkandet om att förslagspunkt ett i ledamotinitiativet ska 
anses besvarad.
Göran Dahlström (S) yrkar avslag på förslagspunkterna två och tre mot bakgrund av de 
åtgärder som kommunen nyligen vidtagit. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden 
proposition på att förslagspunkt ett ska anses besvarad, vilket styrelsen beslutar. 
Därefter ställer ordföranden proposition på avslag respektive bifall på beslutspunkterna 
två och tre och finner att styrelsen beslutar om avslag.
_________________
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§ 64   

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

Beslut om att utfärda fullmakt för Telge Inköp i process om upphandling av trygghetslarm 
ordinärt boende (KS Del/2020 § 19)

Dnr KS/2020:107 – 059

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Svar på remiss - Regional plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i 
Södermanlands län
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att sända 
delegationsbeslut § 18 till Länsstyrelsen i Södermanland som Katrineholms kommuns 
yttrande. (KS Del/2020 § 18)
Dnr KS/2020:48 - 309

Bidrag till Svenska Tourtävlingen 2020
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. (KS/del2020 § 12)
Dnr KS/2020:74-045

Bidrag till Katrineholms Trädgårdsförening
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 20 000 kronor till Katrineholms Trädgårdsförening.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2020 § 16)
Dnr KS/2020:76 - 045

Bidrag till Katrineholm Konstgräscup 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 25 000 kronor till Katrineholms Konstgräscup 2020 till Värmbols FC.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2020 § 13)
Dnr KS/2020:84 - 045

Bidrag till Kajrocken 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 40 000 kronor till Kajrocken 2020 till Studiefrämjandet Sörmland.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 14)
Dnr KS/2020:88 – 045

Bidrag till lokalhyra – WEFAQ
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till lokalhyra till Eritreanska WEFAQ föreningen EWF.
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2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2020 § 15)
Dnr KS/2020:89 - 045

Bidrag till föreningen Banadir Kultur och Idrottsklubb
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

föreningen Banadir Kultur och Idrottsklubb i Katrineholm ett bidrag på 
15 000 kronor för kostnader i samband med besök av borgmästaren i Mogadishu, 
Somalia. Bidraget avser framförallt kostander som har samband med 
arrangemanget av öppet möte i Katrineholm. Bidraget täcks med medel ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

2. Innan utbetalning av bidraget sker ska en redovisning göras till 
kommunledningsförvaltningen av hur bidraget har disponerats. (KS Del/2020 § 17)

Dnr KS/2020:102 – 045

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) 
och Göran Dahlström (S).
_________________
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§ 65   

Meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2020-03-05—03-06 med 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 
Handl nr 2020:572

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträdet 2020-03-05—03-06 
§ 5/20 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 - Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2020:574

Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt granskningshandling – Förslag till 
detaljplan för skola på Norr.
Dnr KS/2019:435-212
_________________
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KS/2020:79 – 009

Reservation. Återremittering av ärendet Policy mot Företeelsen Social 
Dumpning. 

Från Vänsterpartiets, Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas sida anser vi att 
det är av största vikt när ett nytt policydokument ska antas att den är ordentligt beredd och 
förankrad i den nämnd som det framförallt berör. Förslaget skickades på remiss till 
Socialnämnden som dock inte hann bereda den på ett ordinarie möte utan behandlade 
ärendet på ett utskottsmöte. Vi anser inte att ärendet är så pass brådskande att den inte 
hade kunnat beredas på ett ordinarie möte.

Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras för beredning av ett ordinarie möte i 
Socialnämnden.

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

Tony Rosendahl Vänsterpartiet

Inger Fredriksson Centerpartiet

Jesper Ek Liberalerna

Joha Frondelius Kristdemokraterna

Katrineholm 25/3 - 2020

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-03-25 § 47
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DNR KS/2020:101 - 659

RESERVATION

Anmälan av områden som ska undantas från möjligheterna att få dagersättning vid eget boende 
(EBO) i enlighet med lagen om mottagandeav asylsökande m. fl. 

Den förändrade lagstiftningen var tänkt att underlätta för 32 utpekade kommuner, varav 
Katrineholm är en av dessa.

Av propositionen framgår:

”Områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar bör omfattas av begränsningen, som bör 
vara så snäv som möjligt. Den bör inriktas på att lösa de problem som finns med eget boende, och det 
är framför allt i områden med socioekonomiska utmaningar som det förekommer problem med t.ex. 
ökad segregation, extrem trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunerna. 
En områdesbegränsning syftar inte enbart till att den enskilde har ett gynnsamt boende, utan även till 
att komma till rätta med problem på samhällsnivå. Regeringen anger att det saknas skäl för att 
använda en begränsning enbart på grund av att en kommun eller ett område har tagit emot många 
asylsökande.”

Det är alltså inte någon korrekt tolkning av lagen att göra hela Katrineholm till ett undantag.

Av den information som Migrationsverket har skickat ut till Katrineholms kommun framgår att ”er 
kommun kan anmäla vilka områden som ska finnas med i Migrationsverkets förteckning över de delar 
av en kommun som bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar.” Vidare återfinns i skrivelsen 
utförliga instruktioner om hur områdena ska identifieras. Enligt instruktionerna ska SCB:s koder för 
demografiska statistikområden (DeSo) användas. 

Det är alltså varken Migrationsverkets eller lagstiftarens uppfattning att hela kommunen ska 
omfattas av undantaget.

Vi yrkade därför:

Att ärendet i första hand återremitteras, så att undantag görs enligt lagens intentioner. Om det 
yrkande avslås, så yrkar vi i andra hand avslag till förslaget till beslut.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson    Jesper Ek           Tony Rosendahl
Centerpartiet    Liberalerna           Vänsterpartiet

Bilaga B kommunstyrelsen 2020-03-25 § 48
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2020-03-25 

Särskilt yttrande 
DNR KS/2020:101 – 659 

Anmälan av områden som ska undantas från möjligheterna att få dagersättning vid eget 
boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m. fl.  

Då vi endast har en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka på förslag till beslut. Vi 
vill dock klargöra att vi inte alls är nöjda med hanteringen av detta ärende och det förslag till 
beslut som kommunstyrelsen föreslår.  

Vi vill med detta särskilda yttrande klargöra att vi istället stöder Centerpartiets och 
Liberalernas skrivning, samt deras yrkanden (som ser ut på följande sätt: ”att ärendet i första 
hand återremitteras, så att undantag görs enligt lagens intentioner. Om det yrkande avslås, så 
yrkar vi i andra hand avslag till förslaget till beslut”) och återkommer till ärendet när det 
kommer upp för beslut i kommunfullmäktige. 

Datum enligt ovan 

Nicklas Adamsson 

Miljöpartiet de Gröna 

Bilaga C kommunstyrelsen 2020-03-25 § 48
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DNR KS/2019:151-332

Reservation angående Svar på motion om tillgänglig lek i parken

Enligt yttrandet har motionen remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen. I yttrandet hänvisas till 
Översiktsplanen, del staden. I denna står det:

”Vid utformning av nya lekplatser och vid underhåll av redan befintliga är det viktigt att tänka på tillgängligheten.
Även barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till lek i staden. Spontanlek är viktigt att ta till vara 
i planeringen och vid nyetableringar bör barnens synpunkter på hur platsen används och ska användas tas tillvara. Det 
kan till exempel gälla pulkabackar, klätterträd och stenblock som barnen använder för lek och därigenom är extra 
viktiga att spara.

I en lekplatsplan kan stadens lekplatser inventeras och ett åtgärdsprogram kan skapas för att höja attraktiviteten
på befintliga lekplatser men även visa var det saknas lekplatser idag. Även ytor för spontanlek bör omfattas av en 
sådan plan, till exempel skogsområden och pulkabackar.”

Ett planarbete brukar ta tid. Att bifalla motionen i väntan på att lekplatsplanen är klar går snabbare 
och ökar möjligheterna att ALLA kan vara delaktiga i vårt samhälle även när de leker. 

Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson Tony Rosendahl
Centerpartiet Vänsterpartiet

Bilaga D kommunstyrelsen 2020-03-25 § 50

ProSale Signing Referensnummer: 858010



DNR KS/2019:329 -650

Reservation angående Svar på motion om vision och strategi för integration i Katrineholm

Motionen handlar om att systematisera kommunens arbete med integrationsfrågorna. Om dagens 
metoder varit optimala hade resultatet synts i statistiken och varit kända i hela samhället.

Centerpartiet anser att det finns mycket kvar att göra. Det är avsikten bakom vår motion, att göra ett 
omtag genom att systematisera arbetet med integrationsfrågorna.

Bland annat mot bakgrund av detta yrkade jag att motionen skulle bifallas.

Då mitt yrkande om att bifalla motionen avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Bilaga E kommunstyrelsen 2020-03-25 § 51
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DNR KS/2020:33 -000

Reservation angående Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen

Motionen handlar om att Katrineholm ska tydliggöra att Agenda 2030 är vägledande för kommunens 
arbete och att även de hel- och delägda bolagen ska arbeta för att målen uppnås om social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet.

Att delmål som berör Agenda 2030 finns inbakat i majoritetens kommunplan ger inte den tydlighet 
som behövs. Det som är verkligt viktigt för bolagens ägare ska återfinnas i ägardirektiven. Och där 
menar Centerpartiet att Agenda 2030 definitivt hör hemma.

Bland annat mot bakgrund av detta yrkade jag att motionen skulle bifallas.

Då mitt yrkande om att bifalla motionen avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Bilaga F kommunstyrelsen 2020-03-25 § 52
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Reservation.

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, 
Katrineholm KS/2020:117

Att det byggs fler bostäder i Katrineholm är bra. Det finns ett behov av fler flerfamiljshus. 
Markanvisningsavtalet som vi hade att ta ställning till skrevs under den 16 mars. Ändå dröjde 
det till eftermiddagen den 24 mars innan vi i oppositionen fick ta del av handlingen. 
Dessförinnan hade majoriteten dessutom via en presskonferens gjort ett utspel om 
byggplanerna. Media och allmänheten fick alltså reda på planerna innan de beslutande 
politikerna i Katrineholms kommunstyrelse fick ta del av handlingarna. Vi är starkt kritiska till 
förfarandet och ser det som ett underskott i den demokratiska processen och som ett 
undanhållande av information till oppositionen. Därmed försvåras möjligheten att sätta sig 
in i planerna, ställa de nödvändiga frågorna och få den nödvändiga informationen för att 
kunna fatta korrekta beslut. Det är alltså inte markanvisningsavtalet i sig som vi vänder oss 
mot utan beredningen av ärendet.

Vi yrkade därför på en återremiss av ärendet.

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

Tony Rosendahl Vänsterpartiet

Jesper Ek Liberalerna

Joha Frondelius Kristdemokraterna

Katrineholm 25/3 - 2020

Bilaga G kommunstyrelsen 2020-03-25 § 61
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Reservation KS/2020:109

Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Kanntorp 4:18 och 4:21, 
Katrineholm.

Att det byggs fler bostäder i Katrineholm är bra. Det finns ett behov av fler bostäder. 
Markanvisningsavtalet som vi hade att ta ställning till skrevs under den 5 februari. Ändå 
dröjde det till eftermiddagen den 24 mars innan vi i oppositionen fick ta del av handlingen.  
Vi är starkt kritiska till förfarandet och ser det som ett underskott i den demokratiska 
processen och som ett undanhållande av information till oppositionen. Därmed försvåras 
möjligheten att sätta sig in i planerna, ställa de nödvändiga frågorna och få den nödvändiga 
informationen för att kunna fatta korrekta beslut. Det är alltså inte markanvisningsavtalet i 
sig som vi vänder oss mot utan beredningen av ärendet.

Vi yrkade därför på en återremiss av ärendet.

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

Tony Rosendahl Vänsterpartiet

Jesper Ek Liberalerna

Katrineholm 25/3 - 2020

Bilaga H kommunstyrelsen 2020-03-25 § 62
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