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Datum

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-25

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm  E-post:

Telefax:

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen

Tid 2020-05-27 kl. 08:15

Plats KTS-salen, Vita Huset

Nr Ärende Beteckning

5 Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets 
AB med Katrineholms Industrihus AB
(Protokoll från KFAB)

KS/2020:133

13 Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms 
kommun

(Protokollsutdrag från personalutskottet)

KS/2020:125

16 Köpeavtal avseende del av fastigheterna Djulö 2:5 
och Djulö 2:8 (Åsporten) samt del av Sandbäcken 
3:1 (Österleden) och del av Lasstorp 4:2

(Samtliga handlingar)

KS/2020:191, KS/2020:192

Göran Dahlström (S)
Ordförande













PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2020-05-13 1 (1)

§ 6 KS/2020:125  029

Beslut - Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms 
kommun 
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förvaltningens förslag på riktlinje 
gällande chefsanställningar i Katrineholms kommun.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) yrkande reserverar sig Tony 
Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer chefsanställningar gäller för samtliga chefer i Katrineholms kommun och 
förtydligar arbetsvillkor och särskilda villkor. Med chef avses medarbetare som anställs i 
kommunen med uppdrag omfattande ansvar för verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. Riktlinjerna reglerar anställningsvillkor och särskilda villkor samt 
övergångsregler.
Anställningsvillkor för förvaltningschefer antogs i KF 2008-06-16 §124 och skillnaden är 
endast  att de nu återfinns i samma dokument.

Riktlinjerna reglerar de särskilda bestämmelser som gäller för uppdraget chef,  
dess anställningsform, förordnande, avslutning av förordnande och finansiering.
 
Avvikelse från dessa bestämmelser beslutas av personalutskottet.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl 
(V), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Christoffer Öqvist (M), ekonomi- och 
personalchef Susanne Sandlund.

Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på punkt 3 i förslaget till riktlinjer.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande bifall till förvaltningens förslag. Han finner att 
utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Akt



Reservation. Riktlinjer för chefsanställningar i Katrineholms Kommun
Personalutskottet

I förslaget till riktlinjer för chefsanställningar i Katrineholms Kommun var en av punkterna följande.

3) Avtal om avslutad anställning

Om initiativet till avslut av förordnade, eller nekande till förlängning kommer från arbetsgivarens sida 
så kan överenskommelse träffas om att förvaltnings-chefen slutar och får den då gällande 
månadslönen för 18 månader utbetald. En annan lösning med motsvarande kostnad kan prövas. 
Grundregeln är att sam-ordning ska ske med andra eventuella inkomster under perioden.

Jag yrkade på avslag på den delen av beslutet med motiveringen att det inte är acceptabelt att 
Katrineholms Kommun köper ut chefer för miljonbelopp när en vanlig anställd i kommunen endast 
kan drömma om ett guldkantat avgångsvederlag vid uppsägning.  Det kan inte heller vara så att en 
chefsrekrytering står eller faller beroende av storleken på avgångsvederlaget. Det är inte 
kommunens uppgift att dela ut miljonbelopp av skattepengar i avgångsvederlag.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 13/5–2020
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-25 KS/2020:191–232
KS/2020:192 -232

Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mats Lundevaller
Kommunstyrelsen 

Köpeavtal avseende del av fastigheterna Djulö 2:5 och 
Djulö 2:8 samt del av Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 
4:2
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogade köpeavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsernas fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Åsporten Förvaltning AB, nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål om att erhålla 
mark efter Österleden. I kommunens Översiktsplan 2030 del staden är området intill 
Österleden utpekat som utvecklingsområde för ”störande verksamheter”. 
I detaljplanen för Lövåsen Finttorp (antagen 2017-12-19) är området utpekat för 
industriverksamhet. Avsikten med markförvärvet är att utveckla och flytta all verksamhet 
intilll Österleden inom 2 år.

Området som Åsporten Förvaltning AB vill sälja till Katrineholms kommun är deras 
nuvarande anläggning intill Åsporten. Området är i Översiktsplanen 2030 del staden, 
lämpligt för mindre störande verksamhet. Området är ej detaljplanelagt.
Kommunen behöver ta fram en ny detaljplan som möjliggör utveckling av 
Åsportenområdet för förskola och bostäder. Sammanlagt bedöms det möjligt att 
uppföra ca 70 bostäder och en förskola med 6-8 avdelningar. 

Kommunen och Åsporten Förvaltning AB, se bilagorna 1-2 , har för avsikt att genom 
köpeavtal byta markområden med varandra. Köpesumman för respektive område är 0 
kr.

Katrineholms kommun och Åsporten förvaltning AB har även ingått ett optionsavtal där 
Åsporten Förvaltning AB erhåller möjligheten att genom markbyte erhålla 55 000 m2 i 
anslutning till Riksväg 55. Optionsavtalet gäller som längst till 2025-12-31.

Ärendets handlingar
 Köpeavtal Djulö 2:5 och 2:8, 2020-05-25
 Köpeavtal Del av Sandbäcken 3:1 och Lasstorp 4:2, 2020-05-25
 Optionsavtal, 2020-05-25

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
____________________ 

Beslutet skickas till: Åsporten Förvaltning AB, samhällsbyggnadsförvaltningen, akter
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