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KOMMUNSTYRELSEN
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Beslutande ersättare Victoria Barrsäter (C), Gunnar Ljungqvist (S)

Ersättare John Ogenholt (KD), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist 
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Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, förvaltningschef Johan Lindeberg, 
ekonomichef Regina Jalvemyr, förvaltningschef Stefan Jansson., förvaltningschef Sara 
Alexanderson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, utredare Axel Stenbeck 

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD)
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Kommunledningsförvaltningen
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 130   

Kommunstyrelsens ansvarsområden 
Nya förvaltningschefen för bildningsförvaltningen, Johan Lindeberg, presenterar sig för 
kommunstyrelsen.

Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om hur verksamheten 
inom den kommunala organisationen har varit under sommaren. Det konstateras att 
generellt så har sommaren varit lugn. Vidare informeras om den senaste 
befolkningsstatistiken. Katrineholms kommun har nu 34 769 invånare (kvartal 2, 2021).

Ekonomichefen Regina Jalvemyr redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för 2021 
som baseras på juli månads utfall. Följande nämnder m.fl. redovisar en avvikelse mot 
budget:

Övergrip politisk ledning 300 tkr

Kommunstyrelsen 4400 tkr

Bildningsnämnd 1400 tkr

Service- och tekniknämnd -2700 tkr

Socialnämnd -21000 tkr

Vård- och omsorgsnämnd 2200tkr

VSR -200

Summa -15600 tkr

Prognosen för finansen visar på 48 300 tkr varav 39 000 tkr avser skatt och utjämning, 12 
200 tkr sjuklöner bidrag, - 2 900 tkr övrig finans och -2 300 avser engångsersättning 
lärare enligt löneavtal. Det sammantagna prognositiserade resultatet uppgår till 84 209 
tkr vilket är en avvikelse mot budget på 32 700 tkr.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Michael 
Hagberg (S), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) samt förvaltningschef Johan 
Lindeberg, nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski och ekonomichefen 
Regina Jalvemyr.
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§ 131   

Pågående uppdrag, projekt och händelser 
Förvaltningscheferna Lena Ludvigsson (socialförvaltningen) och Sara Alexanderson 
(Viadidakt) redovisar kostnadsbilden för försörjningsstödet samt pågående insatser för 
att främja ett aktivt försörjningsstöd. Sedan januari pågår det gemensamma uppdraget, 
ur budget 2021, om kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på 
daglig närvaro. I slutet av juli fanns totalt 96 deltagare i någon form av 
arbetsmarknadsåtgärd inom Viadidakt, anvisade av socialförvaltningen. Därutöver 
samordnar Viadidakt arbetet kring extratjänster och de deltagare som gått vidare till 
anställningar med lönesubvention. 

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Michael Hagberg (S), Cecilia Björk (S), 
Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Lena Ludvigsson och förvaltningschefen 
Sara Alexanderson.
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§ 132 KS/2020:383  015

Policy - Trygghet och säkerhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy – Trygghet och säkerhet.

Reservation

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

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har behovet och kraven på kommuner att bedriva ett aktivt och 
systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete ökat. Detta innefattar, bland annat, ökat 
samarbete med Polismyndigheten i trygghets- och brottsförebyggande arbete, ökat 
skalskydd för intern säkerhet samt lagkrav på att bygga upp det civila försvaret och 
kommunens krigsberedskap. 

Utifrån detta har kommunledningsförvaltningens säkerhetsenhet tagit fram ett 
policydokument med syfte att förtydliga den övergripande viljan och inriktningen för 
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. Genom att samla trygghets- och 
säkerhetsområdet i ett policydokument synliggörs den röda tråden i arbetet. 

Kommunens trygghet- och säkerhetsarbete består av fyra områden;  

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. 

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

 Skydd mot olyckor. 

 Internt skydd.

Till varje område kommer det tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner 
som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. 

Då det tidigare saknats en samlad policy för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 
har varje enskilt dokument lyfts till fullmäktige för beslut (exempelvis kommunens 
krishanteringsplan). Nuvarande antagna dokument kommer, vid giltighetstidens slut, 
inte att förlängas utan istället beslutas om på tjänstemannanivå då det i policyn klassas 
som stödjande dokument.
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Vissa dokument måste, enligt lag, antas av kommunfullmäktige och kan inte beslutas om 
på tjänstemannanivå.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-07

 Förslag - Policy trygghet- och säkerhet

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Joha 
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Christer 
Sundqvist (M) samt utredaren Axel Stenbeck.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD) och Victoria Barrsäter (C), på att ärendet ska återremitteras för att kompletteras 
med ett avsnitt med skrivningar om klimatförändringarnas konsekvenser.

Christer Sundqvist (M) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras 
idag. Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att styrelsen biträder detta.

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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§ 133 KS/2021:232  830

Revidering av biblioteksplan 2021-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-
2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och regioner efter den 1 januari 
2005 anta en plan för sina respektive verksamheter inom biblioteksområdet.

Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2018-09-17, KS/2018:11 

Under 2020 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare samt efter kontakt med 
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 har varit ute på remiss 
till vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden. Biblioteksplanen har därefter 
justerats utifrån vad som framkommit i remissyttrandena.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29

 Kulturnämndens beslut, 2021-06-02, § 16

 Förslag till biblioteksplan

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 134 KS/2021:263  000

Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige under 2022. Fullmäktiges sammanträden börjar 
klockan 18.00 med undantag för den 23 november då sammanträdet 
börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina 
sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av 
årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande 
plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med 
kommunstyrelsens inlämningstider.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen under 2022. Styrelsen sammanträder klockan 08.30 
- 17.00 med undantag för den 12 oktober då styrelsen sammanträder 
klockan 08.30 - 10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat senast klockan 16.00 
följande tisdag efter sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.

Nytt för 2022 är kommunstyrelsen sammanträder två gånger under mars månad. 
Därmed kan årsredovisningen behandlas redan på kommunfullmäktige i mars månad.
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Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Ärende Senast inkommit

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars

Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende

17 januari

26 januari 14 februari

23 februari KS: Årsredovisning

KS: Internkontrollrapport

9 mars 21 mars KS/KF: Årsredovisning hela kommunen

KS: Nämndernas internkontrollrapport

30 mars 25 april

27 april 16 maj KS: Planeringsdirektiv

25 maj 13 juni KS: Tertialrapport

15 juni 29 augusti

31 augusti 19 september KS: Underlag för övergripande plan med 
budget

28 september KS: Delårsrapport

12 oktober 24 oktober KS/KF: Delårsrapport hela kommunen

26 oktober 21 november KS/KF: Övergripande plan med budget

23 november 12 december

14 december KS: Plan med budget
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Christoffer Öqvist (M), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist 
(M), Victoria Barrsäter (C) samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.

Förslag och yrkande

Ordföranden Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och 
Tony Rosendahl (V), på att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 08.30.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Tony 
Rosendahl (V), på att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja kl 15.00, undantaget 
den 23 november.

Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande proposition 
förvaltningens förslag till beslut och vart och ett av de framförda ändringsyrkandena. 
Han finner att kommunstyrelsen beslutar, avseende kommunstyrelsens sammanträden, 
i enlighet med förvaltnings förslag till beslut med ändringen att kommunstyrelsens 
sammanträden ska börja kl 08.30. Vidare finner han att kommunstyrelsen biträder 
förvaltningens förslag till beslut gällande den beslutsdel som ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Därmed konstateras avslag på Inger Fredriksson (C) med fleras 
ändringsyrkande.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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§ 135 KS/2020:149  710

Svar på motion om god äldreomsorg dag och natt, året 
runt efter arbetstyngd och behov 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionens första yrkande ska anses 

vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun genomför en utredning utifrån behovet på varje 
äldreboende med bemanning och arbetstyngd. Detta gäller dag som nattpersonal. 

Att utredningen ska ligga till grund för en personalanpassning efter behov och vårdtyngd 
och som justeras ekonomiskt löpande utifrån samma princip som elevpengen med 
socioekonomiska förutsättningar inom bildningsförvaltningen.”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionen 
avslås.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
bland annat framfört att de bedömer att det som motionen efterfrågar redan sker och 
att de brister som påtalats är åtgärdade samt att det inte föreligger något behov av en 
ny modell för att beräkna personalbehovet. 

En bedömning av behov sker idag först av biståndshandläggare som utreder och 
beslutar om insats, sedan av enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal 
som i teamarbete upprättar genomförandeplan och vårdplaner som sedan ligger till 
grund för planeringen av insatser. 

Bemanningstal, som anges i helårsanställd medarbetare per brukare, ligger till grund för 
budgetfördelningen per verksamhet inom förvaltningen. Enhetschefen ansvarar sedan 
för att, utifrån genomförandeplan och vårdplaner, fördela resurser inom sitt område. 
Enhetschefen har att ta hänsyn till såväl brukarnas individuella behov som 
arbetsbelastningen för medarbetarna. 
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Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 
volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. 
Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska 
hantera volymförändringar mellan åren. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-04-22, § 45
 Motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

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

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
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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§ 136 KS/2020:283  719

Svar på motion om bemanningstal och ny modell 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionens första yrkande ska anses 

vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en 
motion om bemanningstal och ny bemanningsmodell på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun säkerställer både god omvårdnad anpassad för våra 
omsorgsbehövande medborgare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställde som håller 
över tid.

Att kommunen fastställer en ny bemanningsmodell utifrån dagliga och nattliga behov på 
varje boende, och som kan finansieras under löpande budgetår.”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionens 
första yrkande ska anses vara besvarad och att det andra yrkandet ska avslås.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
framfört att vård- och omsorgsförvaltningen fortlöpande arbetar med att säkerställa god 
omvårdnad och trygg arbetsmiljö, bland annat genom ökad budgetering för 
grundbemanning och fler årsanställda sjuksköterskor. 

Vidare framförs att bemanningstalen för särskilda boenden och demensboenden för 
närvarande är adekvata, både vad gäller omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 
Bemanningstalen styr budgetfördelningen, men det är brukarnas individuella behov som 
styr den slutliga bemanningen. Därmed görs bedömningen att inte föreligger något 
behov av en ny modell för bemanning.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-06-10, § 60
 Tjänsteskrivelse från vård och omsorgsförvaltningen, 2021-05-28
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 Motion om bemanningstal och ny modell

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

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande sedan 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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§ 137 KS/2021:101  710

Svar på motion om att prova Emmabodamodellen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat en motion om 
Emmabodamodellen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun provar att arbeta enligt ”Emmabodamodellen” inom ett 
avgränsat område, exempelvis Björkvik.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionen ska 
anses vara besvarad då vård- och omsorgsförvaltningen redan har ett pågående 
utvecklingsarbete, bland annat med att skapa mindre grupper inom de största 
hemtjänstenheterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
bland annat framfört att vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån tidigare 
nämndbeslut påbörjat ett utvecklingsarbete för den interna hemtjänsten. Dock har 
tidigare omorganisationer och pandemin orsakat vissa förseningar i arbetet. Arbetet har 
till exempel bestått i att dela in den största hemtjänstgruppen, Gjuterigatan, i mindre 
arbetslag.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-06-10, § 61
 Motion om att prova Emmabodamodellen

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

Comfact Signature Referensnummer: 1166048



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-08-25 15 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden 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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§ 138 KS/2021:271  042

Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till kommunstyrelsens underlag för övergripande 
plan med budget 2022 som avser kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tony Rosendahl (V) och Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) yrkande reserverar sig Inger 
Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen redovisas som 
bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag till underlag för övergripande plan med budget 2022 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Förslaget utgör ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-18

 Förslag till Underlag för övergripande plan med budget 2022 med 
bilagorna

 Bilaga 1 – Samlad IT-verksamhet

 Bilaga 2 – Mark- och lokalförsörjning

 Bilaga 3 – Investeringar

 Bilaga 4 – Exploateringar

 Centerpartiets förslag till kommunstyrelses övergripandeplan med 
budget 2022, 2021-08-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg (S) och Victoria Barrsäter (C).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till kommunstyrelses 
övergripandeplan med budget 2022.
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Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Inger Fredrikssons (C) yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 139 KS/2021:270  600

Återrapportering särskilt uppdrag - Långsiktig plan för 
utbyggnad av förskolan 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen av långsiktig plan för utbyggnad av 
förskolan överlämnas till budgetberedningen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet
I Övergripande plan med budget 2021 – 2023 fick kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden i uppdrag att uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av 
förskolan. I uppdraget ingår att göra en aktuell bedömning av kommande behov av 
förskoleplatser i olika delar av kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i 
augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 2022 – 2024.

Tidigare har ärendet ”Ytterligare förskoleplatser utifrån den långsiktiga planen för 
utbyggnad av förskolan”, behandlats av kommunstyrelsen (2018-09-29, § 154). I ärendet 
ges förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholm.  

Ett gemensamt framtagande av skrivelsen för återrapporteringen har gjorts av 
kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
bildningsförvaltningen. Utifrån aktuell statistik över antal födda barn per år samt en 
prognos på 10 år för barn i förskoleåldern i Katrineholms kommun, finns inga 
indikationer på något ökat behov av nya förskolelokaler de kommande åren, sett till 
tätorten som helhet. På landsbygden kan behov komma att uppstå av ytterligare 
förskolelokaler i Forssjö. Planer för en ny förskola finns. I Bie har det skett en positiv 
avvikelse i barnafödandet, vilket kan medföra behov av särskilda lösningar de 
kommande fem åren.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17

 Återrapportering särskilt uppdrag - Långsiktig plan för utbyggnad av 
förskolan

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltnigen - ekonomiavdelningen

Bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 140 KS/2021:268  382

Återrapportering särskilt uppdrag - Avstängning 
genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen av Avstängning genomfartstrafik 
mellan Gatstuberg och Djulö överlämnas till budgetberedningen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i 2021 års budget i uppdrag att på prov stänga av 
för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö. Syftet är skapa förutsättningar för ett 
tryggare och attraktivare gång- och cykelstråk längs Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-13

 Trafikrapport, Laxmans väg, Djulö Allé, 2020-06-22

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

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen

Akten
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§ 141 KS/2021:238  231

Avsiktsförklaring med St1 Sverige AB avseende 
överlåtelse av del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 
3:1 och förvärv av fastigheten Katrineholm Lövkojan 9 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen med St1 Sverige AB avseende 
kommande byte av fastigheter och delegerar till samhällsbyggnadschefen att 
underteckna övriga handlingar för fastighetsaffärens fullföljande.

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunen genomför för närvarande ett planarbete för att antaga en detaljplan för 
Lövåsen-Uppsala, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1. Avsikten är att i 
trafikstrategiskt läge säkerställa etableringsbar mark för drivmedelsförsäljning, bilservice 
samt verksamheter kopplade till dessa. St1 har anmält intresse av att förvärva mark 
inom planområdet för att där uppföra en ny bemannad drivmedelsstation med 
kompletterande affärsytor.

St1 äger fastigheten Katrineholm Lövkojan 9 där St1 för närvarande driver en 
drivmedelsstation med tillhörande försäljningsverksamhet. Kommunen har anmält 
intresse av att förvärva fastigheten för att komplettera Katrineholms centrum med i 
första hand nya bostäder.

Parterna är överens om att genomföra fastighetsöverlåtelser genom byte där St1 av 
kommunen förvärvar mark om ca 11 000 kvm inom del av fastigheten Katrineholm 
Lövåsen 3:1 och kommunen av St1 förvärvar fastigheten Katrineholm Lövkojan 9, som 
omfattar en markareal om 3 147 kvm. Efter värdering har överenskommits att den 
mellanskillnad som kommunen har att erlägga för fastighetsbytet uppgår till 7 mkr. 

Ett avtal om köp och/eller försäljning av fast egendom är endast giltigt under två år från 
avtalstecknandet. Eftersom fastighetsöverlåtelsernas genomförande kan dröja längre än 
två år har parterna valt en lösning med en inledande avsiktsförklaring. I upprättad 
avsiktsförklaring har parterna reglerat sina avsikter med fastighetsöverlåtelserna, hur 
överlåtelserna ska genomföras och villkoren därför. Avsiktsförklaringen ger båda parter 
möjligheter att genomföra en målinriktad planering inför kommande fastighetsbyte.  För 
kommunens del innebär det att en detaljplaneprocess kan påbörjas för den fastighet 
kommunen ska förvärva. Det kommande fastighetsbytet är i överensstämmelse med de 
mål som gällande översiktsplan har för byggandet av den täta staden respektive 
omlokalisering av verksamhet.
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De fastighetsöverlåtelseavtal som omfattas av avsiktsförklaringen är till form och 
innehåll upprättade på sedvanligt sätt. Parternas fullföljande av 
fastighetsöverlåtelseavtalen är villkorade av att detaljplanen för Lövåsen-Uppsala antas 
och att St1 beviljas tillstånd enligt miljöbalken för den verksamhet som ska bedrivas 
inom den fastighet som bolaget förvärvar.

Avsiktsförklaringens giltighet är för kommunens del villkorad av kommunstyrelsens 
godkännande.

Kostnaderna för kommunens kommande förvärv av fastigheten Katrineholm Lövkojan 9 
ska vid förvärvet täckas av budgeterade medel för markköp

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-28

 Avsiktsförklaring mellan Katrineholms kommun och St1

 Fastighetsinformation avseende fastigheten Lövkojan 9

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Tony 
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S) samt 
förvaltningschefen Stefan Jansson.

Särskilt yttrande

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

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

St1 

Akten
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§ 142 KS/2021:180  209

Remissutlåtande SOU 2021_23 stärkt planering för 
hållbar utveckling 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget och 
översänder till Finansdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
I SOU 2021_23 föreslås ändringar i gällande plan och bygglag för att stärka den hållbara 
utvecklingen på transportområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat 
förslaget till lagändringar och anser att de går i linje med den beslutade 
planeringsinriktningen i Katrineholms kommun. 

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-15

 Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar 
utveckling

Beslutet skickas till:

Finansdepartementet

Akten
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§ 143 KS/2021:183  609

Remissvar - nationell plan för trygghet och studiero 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bildningsnämndens remissvar som sitt eget och 
översända till utbildningsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit remiss av utbildningsdepartementet – Nationell 
plan för trygghet och studiero. Kommunens remissvar har tagits fram av 
bildningsnämnden.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17

 Bildningsnämndens beslut, 2021-08-24, § 31

 Remissvar bildningsförvaltningen, 2021-08-16

 Remiss – Nationell plan för trygghet och studiero

Beslutet skickas till:

Utbildningsdepartementet

Akten
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§ 144   

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av ekonomichef 6-9 april 2021

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Regina 
Jalvemyr att under perioden 6-9 april förordna rollen som ekonomichef till Susanne 
Sandlund. (KS Del/2021 § 25)

Förordnande av ekonomichef sommaren 2021

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Regina 
Jalvemyr att under perioden v. 29-32 förordna följande personer som ekonomichef.

Ersättare:

v. 29-30 Istvan Biro

v. 31-32 Elin Sollenborn (KS Del/2021 § 86)

Förordnande av personalchef sommaren 2021

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar personalchef Susanne 
Sandlund att under perioden v. 26-28 samt v.31 förordna följande personer som 
personalchef.

Ersättare:

v. 26-28 Malin Parkkila Wigh

v. 31 Nina Jörgensen (KS Del/2021 § 87)

Förordnande av löneöchef sommaren 2021

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar lönechef Elin Karlsson att 
under perioden v. 26-31 förordna följande personer som lönechef.

Ersättare:

v. 26 samt v. 31 Annelie Fredriksson

v. 27-29 Helena Grön (KS Del/2021 § 88)
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Förordnande av verksamhetschef för Kontaktcenter sommaren 2021

1. Bibliotekschefen Anna-Karin Sjöqvist utses att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som verksamhetschef för Kontaktcenter 
under tiden 2021-07-19 till och med 2021-08-06.

2. Kommunvägledaren Gabriella Thörner utses att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som verksamhetschef för Kontaktcenter 
under tiden 2021-08-09 till och med 2021-08-13. (KS Del/2021 § 91)

Dnr KS/2021:1-029

Tilldelningsbeslut 

Förlängning av avtal Visma Enterprise AB (KS Del/2021 § 71)

Dnr KS/2016:292-021

Tilldelningsbeslut KPA kollektivgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring (KS 
Del/2021 § 70)

Dnr KS/2019:270-021

Tilldelningsbeslut Antura integration CGI (KS Del/2020 § 76)

Dnr KS/2019:433-021

Tilldelningsbeslut Arbetskläder Dnr TI 2019-2093 (KS Del/2020 § 80)

Tilldelningsbeslut Glasarbeten Dnr TI 2019-2008 (KS Del/2020 § 81)

Tilldelningsbeslut AV utrustning Dnr TI 2019-1029 (KS Del/2020 § 82)

Tilldelningsbeslut Storköksutrustning Dnr TI 2020-1007 (KS Del/2020 83)

Tilldelningsbeslut Storköksservice Dnr TI 2020-1034 (KS Del/2020 § 84)

Tilldelningsbeslut Eldrivna ismaskiner Dnr TI 2020-1106 (KS Del/2020 § 85)

Tilldelningsbeslut Besiktningsprovning för stolpar och master samt ljusmätningstjänster 
Dnr TI 2020-1017 (KS Del/2020 § 86)

Dnr KS/2020:174-000

Tilldelningsbeslut gällande avtal för rådgivningstjänster, löpande beräkningar av 
kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar PWC (KS Del/2020 § 77)

Dnr KS/2020:235-021

Tilldelningsbeslut Miljövänlig borttagning av näringsrika sediment i sjön Öljaren Dnr TI 
2020-1071 (KS Del/2021 § 41)

Tilldelningsbeslut Eldrivna ismaskiner Dnr TI 2020-1126 (KS Del/2021 § 42)

Tilldelningsbeslut Traktor Dnr TI 2020-1074 (KS Del/2021 § 43)
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Tilldelningsbeslut Stationstankning av drivmedel HVO100 Dnr TI 2020-1122 (KS Del/2021 
§ 44)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrensutsättning omvårdsmöbler Dufvegården Dnr TI 
2017-1069 (KS Del/2021 § 45)

Tilldelningsbeslut Finansiell leasing-fordonsleasing Dnr TI 2020-1094 (KS Del/2021 § 46)

Tilldelningsbeslut Bryggerivaror Dnr TI 2020-1093 (KS Del/2021 § 47)

Tilldelningsbeslut Webbkarta GIS-system Dnr TI 2020-1132 (KS Del/2021 § 48)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrensutsättning möbler för kontor Dufvegården TI Dnr 
2017-1069 (KS Del/2021 § 49)

Tilldelningsbeslut Utvärdering av externt finansierade projekt Dnr TI 2020-1147 (KS 
Del/2021 § 50)

Tilldelningsbeslut Skydds- och arbetskläder Dnr TI 2020-1114 (KS Del/2021 § 51)

Tilldelningsbeslut Konferensanläggningar Dnr TI 2020-1113 (KS Del/2021 § 52)

Tilldelningsbeslut Maskinhyra Dnr TI 2020-1101 (KS Del/2021 § 53)

Tilldelningsbeslut Brukarresor Dnr TI 2020-1004 (KS Del/2021 § 54)

Tilldelningsbeslut Ramavtal: måleriarbeten, el-arbeten, vs-arbeten och byggarbeten - 
Sörmland Vatten och Avfall AB (KS Del/2021 § 55)

Tilldelningsbeslut Resebyråtjänster Dnr TI 2020-1182 (KS Del/2021 § 56)

Tilldelningsbeslut Lätta fordon Dnr TI 2021-1011 (KS Del/2021 § 57)

Tilldelningsbeslut Inbrottslarm och passagesystem Dnr TI 2020-1165 (KS Del/2021 § 58)

Tilldelningsbeslut Bevakningstjänster Dnr TI 2020-1142 (KS Del/2021 § 59)

Tilldelningsbeslut Vuxenutbildning ESF - kompetens inför framtiden Dnr TI 2021-0004 (KS 
Del/2021 § 60)

Tilldelningsbeslut Fastighetskonsulter/Mäklare Dnr TI 2019-2129 (KS Del/2021 § 61)

Tilldelningsbeslut Analystjänster Dnr TI 2020-1111 (KS Del/2021 § 62)

Tilldelningsbeslut Kaffemaskiner Dnr TI 2020-1052 (KS Del/2021 § 64)

Tilldelningsbeslut Köp och service av skog och trädgårdsmaskiner Dnr TI 2020-1102 (KS 
Del/2021 § 65)

Dnr KS/2021:166-000

Tilldelningsbeslut - Upphandlingar Tegle (KS Del/2021 § 67)

Dnr KS/2021:173-021

Tilldelningsbeslut Licensavtal Pausit AB (KS Del/2021 § 68)

Comfact Signature Referensnummer: 1166048



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-08-25 27 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

Dnr KS/2021:184-021

Tilldelningsbeslut Huvudavtal Time Care (KS Del/2021 § 69)

Dnr KS/2021:185-021

Tilldelningsbeslut Direktavtal Stratsys (KS Del/2021 § 72)

Dnr KS/2021:188-021

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Bidrag till bord - Sköldinge Folkets hus-förening

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 25 000 till Sköldinge Folkets-husförening till 
renovering av bord.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 81)

Dnr KS/2021:212-045

Bidrag till lokalhyra

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 15 000 kronor till Banadir Kultur och 
Idrottsklubb till lokalhyra.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 80)

Dnr KS/2021:217-045)

Bidrag till lokalhyra

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 15 000 kronor till Somaliska Institutet för 
demokratiska alternativ till lokalhyra.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 79)

Dnr KS/2021:218-045

Bidrag till inköp av konstverk

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 30 000 kronor till kulturförvaltningen till inköp 
av konstverk.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 82)

Dnr KS/2021:227-045
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Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att ersätta service- och tekniknämnden med 25 000 kronor för 
mellanskillnaden mellan Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga 
driftbidrag och upp till 75 000 kronor.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 85)

Dnr KS/2021:228-045

Beslut om eldningsförbud

Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor att för Katrineholms kommun gäller följande:

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet 
omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, 
kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade 
så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från 2021-06-18 klockan 08:00 fram till beslut om föreskriftens 
upphävande.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommundirektören på 
rekommendation av Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst. (KS 
Del/2021 §83)

Beslut om upphörande av eldningsförbud 2021-06-24

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att upphäva beslut om eldningsförbud, beslutat 
2021-06-17, § 83, från och med 2021-06-24, klockan 08.00. (KS Del/2021 § 89)

Dnr KS/2021:230-170

Yttrande över ansökan om fortsatt förordnande som borgerlig vigselförrättare

Ulrica Truedsson (S) beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms kommun 
inte har något att erinra mot att Ywonne Sjöblom får fortsatt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare. (KS Del/2021 § 92)

Dnr KS/2021:241-000

Under ärendet yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S) och 
Anneli Hedberg (S). 
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§ 145   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2021-05-28.

Hnr 2021:1525

Örebro kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-06-14 – 2021-06-15, § 221 – Borgensåtagande till Hjälmarens Vattenförbund för 
renovering av Hyndevadsdammen.

Hnr 2021:1581

Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-21, § 54 - Ansäkan om kommunalborgen till Hjälmarens 
Vattenförbund.

Hnr 2021:1620

Flens kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-06-14, § 56 – Aktualitetsprövning och revidering av VA-plan för Flens kommun.

Hnr 2021:1556

Tertialrapport

Vårdförbundet Sörmland har översänt Tertialrapport för tertial 1 2021.

Hnr 2021:1521 och 2021:1522

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 6/2021 – 
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022.

Hnr 2021:11528

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 7/2021 – 
Förbundsavgifter år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner.

Hnr 2021:1638
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Mälardalsrådet

Mälardalsrådet har översänt rapporten - Rekrytering till och från högre utbildning i 
Stockholm-Mälarregionen.

Hnr 2021:1482 och 2021:1483

Mälardalsrådet har översänt rapporten -samlad nyttoanalys av Storregional 
systemanalys 2020.

Hnr 2021:1618 och 2021:1619

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Oppunda Jaktskytteklubb har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Sweden 
Grand Prix.

Dnr KS/2021:150-045

Remiss

Katrineholms kommun har inga synpunkter på remiss – Att fastställa 
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål 
för arter och naturtyper och avstår därför från att svara.

Dnr KS/2021:211-439

Katrineholms kommun har inga synpunkter på SIS-remiss 21562, Offentlig upphandling - 
Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning och avstår därför från att svara.

Dnr KS/2021:240-050

Katrineholms kommun har inga synpunkter på remiss – Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen, DS 2021:24 och avstår därför från att svara.

Dnr KS/2021:264-654

Meddelande om ändrad tid för återrapportering av särskilt uppdrag – att 
effektivisera kostverksamhet

I Övergripande plan med budget 2021 – 2023 beslutades att ge service- och 
tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 
effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- 
och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för 
allmänheten ska öppnas vid Dufvegården i januari 2022. 

Uppdraget skulle återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2022-2024.
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Då detta uppdrag påverkas av vilka beslut som tas gällande Södra och Östra skolan 
flyttas tiden för återrapporteringen till augusti 2022.

Dnr KS/2021:267-632

Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2021

Katrineholms jazz- och bluesfestival ansökte om och beviljades medel för att anordna en 
jazz- och bluesfestival under sommaren 2021. Föreningen har bestämt att flytta fram 
festivalen till år 2022 på grund av covid-19pandemin och ställer nu frågan om bidraget 
ska betalas tillbaka eller om bidraget kan används till samma evenemang fast under 
2022.

Med anledning av covid-19pandemin har förutsättningarna för att kunna genomföra 
ändamålet med bidraget ändrats. Detta gör att tiden för genomförandet av festivalen 
har ändrats till år 2022 istället för 2021. Bedömningen görs att bidraget kan behållas av 
föreningen då inga andra omständigheter i övrigt har förändrats i förhållande till 
ansökan och det beviljade bidragsbeslutet.
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DNR KS/2020:383-015

Reservation angående Policy – Trygghet och säkerhet

Det är positivt att kommunen tar fram en policy för inriktningen av Katrineholms kommuns 
trygghets- och säkerhetsarbete. Vi saknar dock skrivningar om förberedelser för 
klimatförändringarnas konsekvenser – extremväder med hetta, torka eller översvämmande 
regnmängder. Det är en brist i dokumentet som vi vill se rättas till.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med avsnitt 
om skrivningar om klimatförändringarnas konsekvenser. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 augusti 2021

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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DNR KS/2021:271-042

Reservation om Svar på motion att prova Emmabodamodellen

Emmabodamodellen innebär ett systematiskt sätt att arbeta inom hemtjänsten för att personerna 
som behöver hemtjänst ska få den hjälp de vill ha av välkänd personal. De handlar om små, 
självstyrande arbetsgrupper och personal som följer med personen även om hen hamnar på ett 
äldreboende så småningom. Och det handlar om hemtjänst som arbetar anropsstyrt.

Det är alltså inte enbart ett nytt sätt att organisera arbetet, utan också ett förändrat tankesätt, som 
utgår från individens behov och önskningar och där de som utför arbetet, i Emmaboda kallas de 
omsorgsassistenter, själva lägger upp arbetsdagen. 

Förutsättningarna är självklart inte helt lika och Emmabodamodellen bygger på att hemtjänsten 
arbetar tillsammans med äldreboendet. Av det skälet valde vi i Centerpartiet att ta med Björkvik, som 
ett exempel, där arbetssättet skulle kunna provas.

Att Katrineholms kommun väljer att dela upp hemtjänsten i mindre arbetslag är positivt och ett steg i 
rätt riktning. Men det finns fler delar i Emmabodamodellen att ta vara på, exempelvis att det är 
personen själv som avgör vad som ska göras och när samt användningen av trygghetslarmen. 

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att motionen skulle bifallas. 

Då vårt förslag till beslut avslogs, reserverar vi os s mot beslutet. 

Katrineholm 25 augusti 2021

 

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C)
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DNR KS/2021:271-042

Reservation om Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2022

Nytt ledarskap för Katrineholm 

Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller 
nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller 
på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en 
skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Vi vill se 
en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i Katrineholm, ett ledarskap som står 
för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för 
medmänsklighet och öppenhet.

Centerpartiets budget för kommunstyrelsen utgår från de planeringsförutsättningar som vi lade i 
april i år. Där återfinns även mer utförligt Centerpartiets förslag till kommunplan, som i sin tur 
grundar sig i de löften vi gav väljarna i valet 2018.

ÅTAGANDEN
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån 
denna tas det fram en strategi för att nå målen. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt 
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för 
Agenda 2030. 
Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner. 
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom 
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får vidare ett uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.
Bidraget till enskilda vägar ska uppräknas. 

Centerpartiet återkommer med vårt förslag till investeringsbudget. 

Då vårt förslag till övergripande plan för KS avslogs, reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 25 augusti 2021

 

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C)
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