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§ 5 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
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§ 1

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
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§ 2

Introduktion inför ny mandatperiod 
Kommunjuristen Staffan Källström informerar, med anledning av ny mandatperiod, om 
kommunstyrelsens uppgifter och funktion enligt bland annat kommunallagen. 
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§ 3

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Bland annat lämnas följande information till kommunstyrelsen

 Ingrid Lindbom, ny personalchef, presenterar sig för kommunstyrelsen.

 Kommundirektören Sari Eriksson informerar om 

- Organisationsutredningen som påbörjats inom viadidakt.
- Pågående rekryteringar av socialchef och kommunikationschef.

 Kommunekologen Linda Aldebert informerar om den nyligen framtagna 
skyfallskarteringen. Resultatet är bättre än väntat.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Cecilia Björk (S), 
Johanna Karlsson (S), Johan Söderberg (S) samt personalchefen Ingrid Lindbom, 
kommundirektören Sari Eriksson och kommunekologen Linda Aldebert. 
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§ 4

Uppdrag, projekt och händelser
Magnus Moström och Josefina Klevbrant SSPF-Samordnare på socialförvaltningen 
informerar om implementeringen av SSPF-samverkan i Katrineholms kommun. 

SSPF står för socialtjänst, skola, polis och fritid och är ett brotts och drogförebyggande 
arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Samverkan genom SSPF 
är systematiskt och strukturerat och sker genom en arbetsgrupp som består av 
representanter från de olika verksamheterna. Genom gemensamma åtgärdsplaner som 
följs upp tillsammans med barn och vårdnadshavare får barn och unga stöd snabbt, 
samordnat och i ett tidigt skede.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S) samt SSPF-
samordnaren Magnus Moström och SSPF-samordnaren Josefina Klevbrant.
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§ 5 KS/2021:406

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 
3:1, Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Stortorget, del av 
fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD) och Filip 
Lindahl (SD). Tony Rosendahls (V) skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. Joha 
Frondelius (KD) och Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservationen redovisas som bilaga 
B.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) och Björn Wahlund (L) får foga varsitt 
särskilt yttrande till protokollet. Nicklas Adamssons (MP) särskilda yttrande redovisas 
som bilaga C. Björn Wahlunds (L) särskilda yttrande redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på 
torget. Detta uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny 
byggnad längs med torgets norra sida. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 2021-12-16 – 2022-01-
20. Totalt inkom 37 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen 
efter granskning finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2022-11-16. 

2022-11-30 beslutade bygg- och miljönämnden under § 106 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande daterat 2022-11-16. Vidare beslutade nämnden att godkänna 
detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Tillkomna uppgifter 2023-01-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen

Länsstyrelsens planeringsbesked

Katrineholms kommun begärde 2022-12-09 planeringsbesked av Länsstyrelsen i 
Södermanlands län för att få besked om planerad byggnation på fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Stortorget, är förenlig med Länsstyrelsens ingripandegrund gällande 
riksintressen med avseende på riksintresset för kulturmiljövården D28 Katrineholm. 
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Länsstyrelsen beslutade 2023-01-23 att kommunens detaljplaneförslag avseende den 
tilltänkta byggnaden på Stortorget inte riskerar att skada riksintresset för 
kulturmiljövården D28, påtagligt.

Beslutet förutsätter att byggnaden utförs i enlighet med detaljplanen. Men Länsstyrelsen 
ställer också krav på torgytan framför den nya byggnaden. Följande villkor gäller för 
torgets utformning:

 Torgets markbeläggning av bågsättningstyp med gatsten av svensk granit ska 
bevaras och skyddas med planbestämmelse om skydd av kulturvärden på allmän 
plats (q-bestämmelse), på plankartan.

 Fontänen i bearbetad granit uppförd på 1920 – 30 talet, ska bevaras och skyddas 
med en planbestämmelse om skydd av kulturvärden på allmän plats (q-
bestämmelse), på plankartan.

 Planbeskrivningen ska kompletteras med en skrivning om att lindallén omfattas av 
det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. En upplysning om att 
trädallén omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken ska 
finnas på plankartan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Katrineholm kommun anser att det är positivt att Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att den tilltänkta byggnaden inte riskerar skada riksintresset för 
kulturmiljövården. 

När det väller villkoren anser kommunen att det inte är lämpligt att reglera torgets 
utformning och skydd av fontänen med q-bestämmelser. Torget har ett stort värde för 
stadsmiljön i Katrineholm och kommunen har höga ambitioner när det kommer till 
gestaltning och materialval. I planbeskrivningen står det tydligt att vid ny utformning bör 
hänsyn tas till de höga kvaliteter som fontän och markbeläggning utgör, vilket vi anser är 
fullt tillräckligt. 

Kommunen avser att bevara fontänen men att den kan få en ännu bättre placering i sitt 
det nya sammanhanget med det nya huset. 

Stenläggningen ska i största möjliga mån bevaras men kommer justeras i samband med 
att nya stråk uppstår och att tillgänglighetsaspekter måste hanteras.

Vi anser inte heller att det är nödvändigt eller lämpligt att införa skrivningar och 
upplysningar att trädallén omfattas av det generella biotopskyddet. Skyddet för alléer är 
just generellt och gäller oavsett om det förs in i planhandlingarna eller inte. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-03

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-11-30 § 106

 Granskningsutlåtande

 Plankarta
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 Planbeskrivning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), 
Filip Lindahl (SD), Björn Wahlund (L) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot och 
förvaltningschefen Magnus Runesson.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius 
(KD) och Mica Vemic (SD) avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) och Björn Wahlund (L) framför till kommunstyrelsen att de 
önskar få foga varsitt särskilt yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 6 KS/2022:429

Revidering av allmänt nämndreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av allmänt nämndreglemente (KFS 1.16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 25 § ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda 
dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det.

Detta föreslås skrivas in i det allmänna nämndreglementet, under § 7. Det är fortsatt 
nämndens eget beslut att sammanträdet ska vara offentligt.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som 
avser myndighetsutövning, eller där det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

 Förslag – Allmänt nämndreglementet (KFS 1.16)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 7 KS/2023:31

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande punkter, under angiven paragraf, i 
kommunstyrelsens reglemente

§ 2, - Det kommunala ansvaret för kollektivtrafik inklusive skolskjuts

§ 6, - Besluta om planuppdrag enligt plan- och bygglagen

Ärendebeskrivning
I samband med revision av kommunstyrelsens delegationsordning och överflyttning av 
beslut om skolskjuts konstaterades att arbetet med kollektivtrafik inte nämns i 
reglementet. Av denna anledning bör, för tydlighets skull, reglementet uppdateras med 
ett ansvar för kollektivtrafiken, men även mer specifikt med ansvaret för skolskjuts. Även 
om skolskjuts regleras i skollagen finns en logik i att den nämnd som ansvarar för 
budget i en fråga även har mandat att fatta beslut i samma fråga. Av den anledning bör § 
2 i reglementet uppdateras med en punkt med lydelsen: ”Det kommunala ansvaret för 
kollektivtrafik inklusive skolskjuts”, 

Vad gäller besluten om planuppdrag har det inte funnits en utpekad funktion för detta. 
Fullmäktige bör därför uppdatera reglementet med en ny punkt i § 6 med lydelsen: 
”Besluta om planuppdrag enligt plan- och bygglagen”.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-16

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 8 KS/2023:55

Revidering av förbundsordningen för 
samordningsförbundet RAR 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR Sörmland har inkommit med förslag på reviderad 
förbundsordning som ska antas i medlemskommunerna.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-19

 Förslag - förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 9 KS/2023:56

Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta styrdokumentet Gemensam 
övergripande strategi för Hjälmarens utveckling.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom tre län och fem 
kommuner.  Sjön skapar vissa förutsättningar för näringslivsutveckling, 
landsbygdsutveckling och friluftsliv i samtliga kommuner och regioner som ligger runt 
sjön och utgör även en mer indirekt resurs för besöksnäringen, både för upplevelser 
kopplade direkt till sjön och att området kring Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för 
besökare tack vare sjön. Trots detta bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo.

För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga frågeställningar och för att kunna 
bedriva ett effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda 
offentliga organisationer samlas under en gemensam målbild och tillsammans arbetar 
framåt både operativt och strategiskt. Syftet med strategin är att beskriva berörda 
organisationer gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 
landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. 

Aktörer kring sjön Hjälmaren har genom en projektgrupp tagit fram förslag på 
gemensam strategi för Hjälmarens utveckling, med fokus på hur sjön kan bli en resurs 
för området. Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer gemensamma 
vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom landsbygdsutveckling, friluftsliv 
och besöksnäring. En viktig del i denna strategi är att stärka samverkan mellan samtliga 
organisationer. I strategin bedöms detta bäst kunna hanteras genom en gemensam 
samordningsfunktion. Samordningsfunktionen kommer att placeras i någon av de 5 
berörda kommunerna.

Katrineholms kommun har deltagit i förarbetet genom workshops och på konferens där 
innehåll diskuterades. 

Strategin har landat i åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, 
maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. 

Strategin har nu översänts för antagande till berörda aktörer.

Ärendets handlingar
 Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling 

 Följebrev färdig strategi

 Förändringar efter remiss

 Sammanställning samtliga remissvar
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 10 KS/2022:91

Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens bedömning.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Motionen mynnar ut i följande förslag:

 ”att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas

 att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån 
arbetsmiljölagen verkställs omgående.

 att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som beslutade om ett yttrande 
den 15 december 2022. I nämndens yttrande framgår att vård- och 
omsorgsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en verksamhet i 
linje med arbetsmiljölag och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen har under 
2022 förtydligat sina rutiner gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och även gått 
igenom dessa med alla chefsnivåer. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen 
ska anses besvarad.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömningen än vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-10

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-12-15, § 94

 Motion om arbetsmiljön inom LSS, 2022-03-09

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 11 KS/2022:92

Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skydd av produktiv jordbruksmark 
med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ärendet.

Reservation

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

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlott Olsson (C) har lämnat en motion om skydd av produktiv jordbruksmark. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och 
betesmark.”

Motionären skriver bland annat att produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för 
ett samhälle och en förutsättning för livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett 
starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka. Trots detta 
tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. 
Enligt motionen har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit i 
Katrineholm sedan 2010. (Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.) 

Vidare framförs i motionen att motionären anser att det är direkt olämpligt att planlägga 
värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. För att säkra att den gröna näringen 
kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd 
för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska 
mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i 
framtiden. Det här är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi. 

Förvaltningens bedömning

Skyddet av produktiv jordbruks- och betesmark är av största vikt för vår framtida 
försörjning, biologiska mångfald, klimatet och ett hållbart samhälle. I tidigare 
översiktsplan för landsbygden har riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark 
funnits. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att skyddet för produktiv jordbruks- och 
betesmark kan regleras ytterligare i den kommande översiktsplanen i form av 
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ställningstaganden och inriktningar. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och 
övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden. En särskild policy skulle innebära ytterligare ett 
styrdokument att förhålla sig till.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-21

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-19

 Motion om skydd av produktiv jordbruksmark, 2022-02-22

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

Förslag och yrkande

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

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens 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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§ 12 KS/2022:154

Svar på motion om ljusslinga på Åsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ärendet.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion om ljusslinga på Åsen. Motionärerna framhåller bland annat att de har 
identifierat en bra fortsättning på att ljussätta populära gångstråk Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

” Att ljussätta åsen från Tallåskolan till Laggarhults elljusspår”.

Katrineholms kommun belyser idag sammanhängande stråk som håller samman staden. 
Gång- och cykelvägar till centrum, skolor, större arbetsplatser och handelsområden med 
mera. Längs stor del av åsen finns belysta gång- och cykelvägar, endast ett fåtal meter 
från gångstigen på åsen. Vid Järvenskolorna där många rör sig finns belysning i området 
vid den snart färdiga skolbyggnaden.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-15

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-10

 Motion om ljusslinga på Åsen,2022-05-06

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Nicklas 
Adamsson (MP).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 13 KS/2022:471

Bidrag till Katrineholms Jazz- och Bluesfestival 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 100 000 kronor till Katrineholms jazz- och 

bluesfestival 2023.
2. Finansiering ser via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival har ansökt om bidrag för att genomföra 
festivalen 2023. Planen är att genomföra festivalen på Stora Djulö Herrgård lördagen 
den 29 juli. Festivalen hade cirka 1500 besökare 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-16

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-16

 Ansökan om bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival, 2022-12-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till:

Katrineholms jazz- och bluesfestival

Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelning

Akten
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§ 14 KS/2023:50

Tillämpningsregler skolskjuts 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till tillämpningsregler för skolskjuts 

med ändringen att benämningen förälder ändras till vårdnadshavare i dokumentet.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ändring 

av kommunstyrelsens reglemente avseende ansvar för skolskjuts.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD) yrkande 
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har övertagit budget och ansvar för skolskjuts i Katrineholms 
kommun och personal på samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar frågan för 
nämndens räkning. Av denna anledning har förvaltningen tagit fram regler – i huvudsak 
samma regelverk som tidigare men med beslut av ansvarig nämnd. 
Tillämpningsreglerna riktar sig endast till elever i förskoleklass och grundskola då 
hanteringen av gymnasieskola och särskola inte kräver interna regelverk.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-18

 Tillämpningsregler för skolskjuts 2023-01-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund 
(L), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), i första hand på 
återremiss för följande ändringar i dokumentet:

 Omformulering av stycket ”Val av annan skola inom hemkommunen” till Elever som 
är folkbokförda i Katrineholms kommun har, under förutsättning att avståndskravet 
uppfylls i skolår F9, rätt till skolskjuts inom hemkommunen.

 Vidare att exempel införs i texten på vad som kan vara särskilda skäl,

 samt att förälder konsekvent ersätts av vårdnadshavare i texten.

I andra hand yrkar Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius 
(KD), på följande ändringar i dokumentet:
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 Omformulering av stycket ”Val av annan skola inom hemkommunen” till Elever som 
är folkbokförda i Katrineholms kommun har, under förutsättning att avståndskravet 
uppfylls i skolår F9, rätt till skolskjuts inom hemkommunen.

 Vidare att exempel införs i texten på vad som kan vara särskilda skäl,

 samt att förälder konsekvent ersätts av vårdnadshavare i texten.

Ordföranden, Johan Söderberg (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och att 
ärendet ska avgöras idag. Han instämmer dock i yrkandet om att benämningen förälder 
ändras till vårdnadshavare.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut och Inger 
Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD) yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut med ändringen att benämningen förälder 
ändras till vårdnadshavare i dokumentet.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 15 KS/2022:435

Revidering av folkhälsoutskottets namn och 
verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsoutskottet ändras till hållbarhetsutskottet.
2. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anta förslaget till Uppdragsbeskrivning för 

hållbarhetsutskottet i Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
En översyn har gjorts gällande kommunstyrelsens reglemente. I tidigare reglemente var 
strategiskt folkhälsoarbete, strategiskt jämställdhetsarbete och strategiskt integrations- 
och mottagningsarbete åtskilda. I och med översynen reviderades detta med utfallet att 
dessa områden bildade ett eget område – socialt hållbarhetsarbete. Med anledning av 
denna förändring uppstod behov av att se över kommunstyrelsens folkhälsoutskott så 
att dess ansvarsområde stämmer överens med det sociala och ekologiska 
hållbarhetsområdet.

Som en konsekvens av detta upphör det nu gällande styrdokument för 
folkhälsoutskottet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-23

 Förslag – uppdragsbeskrivning för hållbarhetsutskottet i Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Hållbarhetsutskottet – ordförande och vice ordförande

Akten
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§ 16 KS/2022:438

Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för 
Trygghet och Säkerhet i Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för 

Trygghet och Säkerhet i Katrineholms kommun.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet och 
Säkerhet i Katrineholms kommun har arbetats fram. Förslaget innebär bland annat att 
rådet byter namn till Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet.

För att få en mer enhetlig styrning av råden under kommunstyrelsen föreslås 
kommunledningsförvaltningen få i uppdrag att ta fram en mall för 
uppdragsbeskrivningarna.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-19

 Förslag - Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet i 
Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - Säkerhetsavdelningen

Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet – Ordförande och vice ordförande

Akten
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§ 17 KS/2023:25

Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslag till uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på ny uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet har tagits fram. Tidigare hade 
rådet ett reglemente, men förslaget är att det nu blir en uppdragsbeskrivning så att alla 
samverkansråd under kommunstyrelsen får en liknande styrning. I förslaget har även 
rådets uppgifter uppdaterats.

För att göra uppdragsbeskrivningarna för de olika råden mer lika varandra i upplägg och 
utformning föreslås kommunledningsförvaltningen att få i uppdrag att ta fram en mall 
för rådens uppdragsbeskrivningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-18

 Förslag – Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet

 Reglemente för Pensionärsrådet

Beslutet skickas till:

Pensionärsrådet – ordförande och vice ordförande

Akten
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§ 18 KS/2023:48

Uppdragsbeskrvning för funktionsrättsrådet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet i 

Katrineholm.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet har arbetats fram. 
Förändringarna innebär bland annat:

 Att rådet flyttas från att organisatoriskt ligga under folkhälsoutskottet till att ligga 
direkt under kommunstyrelsen

 Rådet ges möjlighet att adjungera in de sakkunniga de bedömer lämpligt istället för 
att några förvaltningar är utpekade som inbjudna.

 En del beskrivande texter har lyfts bort.

För att göra uppdragsbeskrivningarna för de råd som ligger under kommunstyrelsen 
mer lika i utformning och upplägg föreslås kommunledningsförvaltningen få i uppdrag 
att ta fram en mall för rådens uppdragsbeskrivningar.

Ärendets handlingar
 Förslag – Uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet i Katrineholm

 Nu gällande uppdragsbeskrivning

Beslutet skickas till:

Funktionsrättsrådet – ordförande och vice ordförande

Akten
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§ 19 KS/2023:22

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till reviderad delegationsordning. Förslaget till 
delegation för beslut om skolskjuts är villkorat av att kommunfullmäktige antar 
förändringar i kommunstyrelsens reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har ett behov av uppdatering, i huvudsak 
bestående av förändringar i ansvaret för kollektivtrafik inklusive skolskjuts. I övrigt 
består förändringarna av i huvudsak ändrade titlar på personal eller av smärre 
organisationsförändringar.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutet skickas till:

Kommunledningasförvaltningen – ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 
digitaliseringsavdelningen, kommunikationsavdelningen, nämndadministrativa 
avdelningen, personalavdelningen, stöd- och samordning, säkerhetsavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 20 KS/2022:446

Återrapportering - utredningsuppdrag om naturskola 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger utredningen om naturskola till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen, Attraktion och livskvalitet 2019-2022, gavs ett uppdrag om att 
förutsättningar för att starta en naturskola och inventering av lämpliga platser 
utomhuspedagogik, så kallade skolskogar. Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde 
den 8 november 2022 godkänt en utredning om naturskola och överlämnat den 
tillkommunstyrelsen.

Utredningen visar bland annat på redan pågående aktiviteter som kan ses som 
naturskola. Av utredningen framgår ett flertal förslag för att utveckla konceptet med 
naturskola. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-16

 Bildningsnämndens beslut, 2022-11-08, § 65

 Utredning Förutsättning att starta naturskola

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden 

Akten
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§ 21 KS/2022:445

Återapportering - utredningsuppdrag om elevboenden 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte initiera en fördjupad utredning av 

elevboenden.
2. Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen av utredningsuppdraget om 

elevboenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen, Attraktion och livskvalitet 2019-2022, gavs ett uppdrag om att 
förutsättningar för att skapa fler boenden för elever från andra orter som går 
utbildningar i Katrineholm. Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 8 
november 2022 godkänt en utredning om elevboenden och överlämnat den 
tillkommunstyrelsen.

Ett utredningsarbete påbörjades 2019 av bildningsförvaltningen och KFAB som då visade 
att inventerade möjliga lokaler inte ansågs lämpliga vid det tillfället att omvandla till 
boenden

Den förnyade utredningen utmynnar i en rekommendation om att göra en fördjupa 
analys för att se behoven hos eleverna vilken även skulle omfatta elever inom viadidakts 
verksamhet och yrkeshögskolan INSU samt även elever inom kommunen som behöver 
ett boende. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-16

 Bildningsnämndens beslut, 2022-11-08, § 64

 Utredning Förutsättningar att skapa elevboenden

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Akten
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§ 22 KS/2023:44

Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet för perioden 2023-2026 ska bestå 

av följande personer:

Ledamöter Ersättare

Ulrica Truedsson (S) Gunnar Ljungquist (S)

Anneli Hedberg (S) Johanna Karlsson (S)

Helena Gärtner (M) Fredrik Ahlman (M)

Inger Fredriksson (C) Björn Wahlund (L)

Mica Vemic (SD) Britt Gustafsson (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S).
3. Till vice ordförande för samma period utses Helena Gärtner (M).

Tony Rosendahl (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att välja personalutskott för mandatperioden 2023-2026. 
Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

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

Beslutet skickas till:

De valda

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 23 KS/2023:45

Val av ledamöter och ersättare i hållbarhetsutskottet 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att hållbarhetsutskottet, tidigare folkhälsoutskottet, ska 

för perioden 2023-2026 bestå av följande personer:

Ledamöter Ersättare

Anneli Hedberg (S) Roger Ljunggren (S)

Ulrica Truedsson (S) Fredrik Malmström (S)

Johanna Karlsson (S) Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

Mirjana Cvrkalj (M) Joha Frondelius (KD)

Inger Fredriksson (C) Filip Lindahl (SD)

Mica Vemic (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S).
3. Till vice ordförande för samma period utses Mirjana Cvrkalj (M).

Tony Rosendahl (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att välja hållbarhetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare. 

Beslutet skickas till:

De valda

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 24 KS/2022:437

Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice ordförande, i 
Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Robert Zweiniger (M) till ledamot tillika ordförande för 

Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet under mandatperioden 2023-2026.
2. Vidare utser kommunstyrelsen Anneli Hedberg (S) till ledamot tillika 1:e vice 

ordförande för Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet under mandatperioden 
2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse två (2) ledamöter tillika ordförande och 1:e vice ordförande i 
Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet.

Beslutet skickas till:

De valda

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 25 KS/2023:46

Val av representanter till funktionsrättsrådet 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roger Ljunggren (S) till ordförande i 
funktionsrättsrådet samt Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och Joha Frondelius (KD) till 
representanter för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska välja ordförande samt två representanter till funktionsrättsrådet 
Katrineholm för mandatperioden 2023- 2026.

Beslutet skickas till:

De valda

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 26 KS/2023:43

Val av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen väljer representanter till pensionärsrådet för mandatperioden 

2023-2026 enligt följande:

Marie-Louise Karlsson (S)

Marian Loley (KD)

2. Till ordförande för samma period utses Marie-Louise Karlsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Enligt pensionärsrådets uppdragsbeskrivning utser kommunstyrelsen två representanter 
till pensionärsrådet. Kommunstyrelsen utser även en av sina representanter till 
ordförande. 

Beslutet skickas till:

De valda 

Kommunledningsförvltningen – nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 27 KS/2023:57

Val av representant till Styrgruppen för avfallsplanen 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Cecilia Björk (S) till politisk representant i styrgruppen för 
avfallsplanprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant i styrgruppen för 
avfallsplansprocessen.

Beslutet skickas till:

Den valde 

Akten
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§ 28 KS/2023:58

Val av representanter till Styrgruppen för Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

för perioden 2023-2026 ska bestå av följande förtroendevalda:

Björn Wahlund (L)

Ulrica Truedsson (S)

Martin Edgélius (M)

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utse en tjänsteman 
att ingå i styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att Katrineholms kommun ska delta i 
”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
också rapportera in kvalitetsnyckeltal i kommundatabasen (numera benämnd Kolada, 
www.kolada.se), som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

I samband med inbjudan till deltagande i KKiK rekommenderade SKR att deltagande 
kommuner inrättar en lokal styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstemän 
ingår. Kommunstyrelsen beslutade därför i september 2010 att kommunstyrelsen ska 
utse tre förtroendevalda som ingår i den lokala styrgruppen för Kommunens Kvalitet i 
Korthet samt att kommunledningsförvaltningen i övrigt utser en tjänsteman att ingå i 
styrgruppen. 

Eftersom en ny mandatperiod inleds 2023 behöver en ny styrgrupp utses av 
kommunstyrelsen för perioden 2023-2026.

Beslutet skickas till:

De valda

KKiK

Akten
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§ 29

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet.

Avskrivning kundfordran

Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatlösa att avskriva följande:

Avgift Summa Beslutsdatum och 
paragraf

Vård- och omsorgsavgifter 333 493:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Dödsboförvaltning 31 124,33 2022-12-31, KS/Del § 170

Vård- och omsorgsavgifter 
och dödsboförvaltning

15 072:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Renoveringsarbete 1 359:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Hyra 6 399:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Skrotning av bil 4 500:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Årsavgift livsmedelstillsyn 6 060:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Egenavgift 19 680:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Barnomsorg 1 746:- 2022-12-31, KS/Del § 170

Dnr KS/2022:2-2.4.7

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Fönsterputs Dnr TI 2022-1116. (KS Del/2022 § 162)

Dnr KS/2022:162-2.6.1

Tilldelningsbeslut Avtal webbaserad molntjänst Betalkontroll - Payified AB. (KS Del/2022 
§ 169)

Dnr KS/2022:479-2.6.3

Kommunalborgen

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-10-24). (KS Del/2022 § 164)
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Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-12-01). (KS Del/2022 § 165)

Dnr KS/2022:4-2.5.5

Bidrag till Katrineholms finska pensionärsförening Pirteät

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till Katrineholms finska pensionärsförening Pirteät för en 
jubileumsbankett.

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/2022 § 166)

Dnr KS/2022:433-3.10.1

Bidrag till Katrineholm Cup Futsal 2023

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms SK FK för genomförandet av Katrineholm 
Cup Futsal 2023.

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/2022 § 167)

Dnr KS/2022:439-3.10.1

Bidrag för utställning på Galleri Bellman

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 000 kronor till Fogelstad Musikteater för resekostnader för en utställning 
på Galleri Bellman.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 168)

Dnr KS/2022:457-3.10.1

Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att nominera 
kommunfullmäktiges ledamot Carl-Magnus Fransson (M) till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening. (KS Del/2022 § 157)

Dnr KS/2022:461-1.2.5
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Bidrag till julgransplundring i Sköldinge Folkets hus

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 6 000 kronor till föreningen Sköldinge Folkets hus för genomförandet av 
julgransplundring i Sköldinge Folkets hus tillsammans med Sköldinge S-förening och 
Sköldinge Valla Lerbo hembygdsförening.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2023 § 1)

Dnr KS/2023:21-3.10.1
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§ 30

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-15, § 96 - Redovisning av bidrag till Festival för mogna.

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från Extra bolagsstämma 2022-12-12.

Hnr 2022:3285

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från Extra bolagsstämma 
2022-12-12.

Hnr 2022:3286

Hnr 2023:28

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktige sammanträde 
2022-11-22--23, § 124/22 - Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden.

Hnr 2022:3187

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-11-22—23, § 128/22 – Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026.

Hnr 2022:3199

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vårds sammanträde 2022-12-08, § 26/22 - Verksamhetsplan med budget 
2023-2025 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård inklusive 
verksamhetsplanen.

Hnr 2023:7, 2023:8 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Gemensamma patientnämndens 
sammanträde 2022-11-24, § 18/22 – Verksamhetsplan med budget 2023-2025 för 
gemensamma patientnämnden inklusive verksamhetsplanen.

Hnr 2023:9, 2023:10
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Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2022-12-01.

Hnr 2022:3184

Sydarkiveras förbundsstyrelse har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-02, § 27 - Strategisk tillsynsplan 2023-2030.

Hnr 2022:3188

Sydarkiveras förbundsstyrelse har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-02, § 2 9 Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026.

Hnr 2022:3189

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-11-11, § 11 Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023.

Hnr 2023:6

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård, 2022-12-08 och protokoll från Gemensamma 
patientnämnden, 2022-11-24 har anslagits på Regionen Sörmlands hemsida

Kommunstyrelsens medel till förfogande

ABF Sörmland har översänt redovisning över beviljat bidrag till Solrosfestival 2022.

Hnr 2022:3250

Föreningen Sörmlandsäpplen har översänt redovisning över beviljat bidrag till Julita 
äppeldag.

Hnr 2023:1

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholm har översänt rapport från inspektion den 30 augusti 2022 av 
överförmyndaren i Katrineholm.

Hnr 2023:13, 2022:14

Granskningsrapport

Region Sörmland har översänt Granskningsrapport – Samverkan kring utskrivningsklara 
patienter, 2022-12-14.

Hnr 2023:11, 2023:12

Övrigt

Stua AB har översänt information om att en genomlysning pågår av det regionala 
turismuppdraget.

Hnr 2022:3284
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Region Sörmland har översänt beslut om att inleda arbetet med vägplan för möjlig 
ersättning för bro i Ändebol, Katrineholms kommun.

Hnr 2023:18

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt delegationsbeslut § D 27 – Överklagat 
beslut angående Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön – etapp 4.

Hnr 2023:161
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Bilaga A kommunstyrelsen 2023-01-25 § 5

Reservation: Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun KS/2021:406

Vänsterpartiet Katrineholm har flera betänkligheter och invändningar mot planerna på att bygga på 
torget.

Vi vill inte avyttra en del av det offentliga rummet som torget utgör till en privat byggherre. Det 
betyder att det offentliga rummet krymper och vi förlorar kontrollen över marken och dess framtida 
användning. Krympningen av torget leder också till att färre evenemang och tillställningar kan 
arrangeras centralt i Katrineholm.

Vi anser att planering av torgets framtida utformning ska ske inom ramen för en helhetslösning 
tillsammans med resecentrum.

Vi delar Länsstyrelsens synpunkter att torgytan, fontänen och lindallén är av betydelse för 
riksintresset. Lindallén riskerar att försvinna vilket innebär ett mindre grönt torg av det som är kvar 
och att fontänen med anor till tjugotalet riskerar att behöva rivas eller flyttas. Därmed förlorar 
Katrineholm ytterligare en bit av sin historia.

När det gäller husets funktion så ser vi att det finns en problematik. Vi har idag ett antal tomma 
verksamhetslokaler i centrum och vi ser inte att det i dagsläget finns täckning för att fylla lokalerna 
med verksamhet. Fler bostäder i Katrineholm är välkomna men vi behöver främst satsa på billigare 
hyresrätter för ungdomar. Hyresnivåerna riskerar att bli höga i huset på torget. Huset har fått 
karaktär av att mer vara ett ”landmärke” än en funktionell byggnad för boende och verksamheter.

Jag yrkade avslag på förslag till beslut.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 25/1 - 2023
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Katrineholm 2023-01-25

Reservation 
KS/2021:406

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1

Vi yrkar på avslag att anta en ny detaljplan för att uppföra en ny byggnad längs med torgets 
norra sida. Vi anser att torget ska förbli en öppen yta för allmänheten och att man ska 
invänta de planer som nu skisseras för övriga centrum där området bakom Sparbanken samt 
för resecentrums placering ingår. Stödet från medborgare och aktuella remissvar och 
synpunkter från Länsstyrelsen och Sörmlands museum ger gott stöd för vårt avslag.

Några argument för avslagsyrkandet är följande:

Riksintressen – 3 kap. Miljöbalken Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården Katrineholm (D28). Riksintresset ska skyddas från åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön. Till riksintressets uttryck hör ”sammanhållen bebyggelse runt 
Stora torget”.

Den nya byggnadens placering och utformning kommer att resultera i att siktlinjer och 
kontakten med järnvägsområdet delvis går förlorad vilket kommer att skada riksintresset. 

Föreslagen byggnad kommer genom sin skala och utformning påverka den visuella 
upplevelsen av den sammanhållna bebyggelsemiljön runt Stortorget, som är ett av de 
centrala uttrycken för riksintresset. Riksintresset kommer att skadas påtagligt.

Torgytan har inte fått några specifika bestämmelser som reglerar hur ytan ska disponeras. 
Torgytan med fontän och gatustensbeläggning, har idag mycket höga kvaliteter och bör 
därför få skyddsbestämmelser.

I planen sätts parkeringsnormen till noll. Det stänger rörelsehindrade effektivt ute från att 
bosätta sig i det tilltänkta huset och blir en planlagd diskriminering.

Katrineholm 25 januari 2023

Joha Frondelius (KD) Inger Fredriksson (C)

Comfact Signature Referensnummer: 1542062



!"#$%&'()*+,-.-/0.10-2,

!"#$%&'()*((#+,-.)

!34-.-156.7,

/.(+'01'+,)23#)!(4#(4#5.(6)-.')+7)2+$(&58.(.,)
!+,-9":%.,);<=6)>+(#&,.84'?$)%4??@,))
8%,+)#9:##'$,)99,;'9*<#'#,"##,"&#",='#"*>?*"&,@A$,3#)$#)$B'#C,='*,"D,@"9#%B('#'&,3"&=;:EF'&,/51C,
!"#$%&'()*+9,F)++<&,'&*%B#,='&,$'9'$D"#%)&,)E(,='#,#%**:BB9G$F"&=',9)+,D%,@$"+@A$=',%,
HGBB0,)E(,I%*>A&:+&='&,-.--0110/.,9)+,)EF9J,@%&&9,+'=,9)+,;%*"B",%,:$'&='#K,,

8%,+)#9:##'$,)99,:D'&,=',9F$%D&%&B"$,9)+,9"+(:**9;GBB&"=9&:+&='&,#%**@A$#,:$'&='#,-.--0.10
-6,9)+,9D"$,?J,L:&99#G$'*9'&9,?*"&'$%&B9;'9F'=,B:**"&=',+"$F;'*:BB&%&BC,@)&#:&,)E(,
*%&="**MK,

A3#)B&'031+#(&.()-.)5#3,+)

N%EF*"9,O="+99)&,

Bilaga C kommunstyrelsen 2023-01-25 § 5

Comfact Signature Referensnummer: 1542062



Bilaga D kommunstyrelsen 2023-01-25 § 5

Katrineholms kommun
Kommunstyrelsen
2023-01-25

Liberalerna Katrineholm – 
www.katrineholm.liberalerna.se - facebook.com/LiberalernaKatrineholm

Särskilt yttrande

KS/2021:406,  Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:

Jag och Liberalerna är starkt emot beslutet att anta en ny detaljplan för att uppföra 
en ny byggnad längs med torgets norra sida. Vi anser att torget ska förbli en öppen 
yta för allmänheten och att man ska invänta de planer som nu skisseras för övriga 
centrum där området bakom Sparbanken samt för resecentrums placering ingår. 
Stödet från medborgare och aktuella remissvar och synpunkter från Länsstyrelsen 
och Sörmlands museum ger gott stöd för vårt avslag.

Några argument för avslagsyrkandet är följande:

Riksintressen – 3 kap. Miljöbalken Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården Katrineholm (D28). Riksintresset ska skyddas från åtgärder 
som kan påtagligt skada kulturmiljön. Till riksintressets uttryck hör 
”sammanhållen bebyggelse runt Stora torget”.

Den nya byggnadens placering och utformning kommer att resultera i att siktlinjer 
och kontakten med järnvägsområdet delvis går förlorad vilket kommer att skada 
riksintresset.

Föreslagen byggnad kommer genom sin skala och utformning påverka den 
visuella upplevelsen av den sammanhållna bebyggelsemiljön runt Stortorget, som 
är ett av de centrala uttrycken för riksintresset. Riksintresset kommer att skadas 
påtagligt.

Torgytan har inte fått några specifika bestämmelser som reglerar hur ytan ska 
disponeras. Torgytan med fontän och gatustensbeläggning, har idag mycket höga 
kvaliteter och bör därför få skyddsbestämmelser.

I planen sätts parkeringsnormen till noll. Det stänger rörelsehindrade effektivt ute 
från att bosätta sig i det tilltänkta huset och blir en planlagd diskriminering.

Katrineholm 25 januari 2023

Björn Wahlund
Liberalerna
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Bilaga E kommunstyrelsen 2023-01-25 § 11

              

                     

DNR KS/2022:92 – 1.2.6

Reservation angående Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark

Motionen om att skydda produktiv jordbruksmark har blivit än mer aktuell sedan 
livsmedelsförsörjning också blivit en del av säkerhetspolitiken.

I yttrandet över motionen hänvisas till arbetet med kommande översiktsplan. Den ska enligt 
tidsplanen på kommunens hemsida vara klar 2024. Arbetet med att skydda produktiv jordbruksmark 
och betesmark kan inte vänta. En policy skulle tydliggöra skyddsbehovet snabbare och mer effektivt. 

Det behövs en policy för att värna den biologiska mångfalden och för att säkerställa att 
livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 januari 2023

Inger Fredriksson, Centerpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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RESERVATION

Angående tillämpningsregler för skolskjuts

Det är viktigt med trygga och säkra skolvägar med en skolskjuts som främjar det fria skolvalet och 
som är anpassad till barnets bästa. 

Den broschyr som vi fått att fatta beslut om har brister. Exempelvis behöver särskilda skäl 
tydliggöras. Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet och Kristdemokraterna återremiss för att 
genomföra de föreslagna förändringarna. I följande yrkande:

Yrkande:

I första hand återremiss för att följande yrkanden ska inarbetas i förslaget till tillämpningsregler:

Att stycket ”Val av annan skola inom hemkommunen” omformuleras enligt följande:

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun har, under förutsättning att avståndskravet 
uppfylls i skolår F9, rätt till skolskjuts inom hemkommunen.

Att exempel införs i texten på vad som kan vara särskilda skäl.

Att förälder konsekvent ersätts av vårdnadshavare i texten.

Då återremissen avslogs, yrkade vi i andra hand på bifall till att-satserna var för sig. Då bifölls att 
förälder konsekvent ska ersättas av vårdnadshavare i texten.

Rätten till skolskjuts är viktig för att det fria skolvalet ska ha verklig betydelse. Det har också slagits 
fast i olika domar från förvaltningsrätten. Mot bakgrund av detta, reserverar vi oss mot 
kommunstyrelsens beslut angående återremissen samt beslutet i de två övriga att-satserna.

Katrineholm 25 januari 2023

Inger Fredriksson, Centerpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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