
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2022-08-31 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 10:40
Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica 
Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunilla Magnusson (S),  Thomas Selig (V),  Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Ersättare Camilla Hermansson (SD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, HR- chef Susanne Sandlund, förvaltningschef Magnus 
Runesson, samordnare Syrjeva Berberi, verksamhatschef Eva Frykman, miljöstrateg Jenny 
Herbertsson

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-09-06

Paragrafer § 90-  § 107

Datum för anslags uppsättande 2022-09-07 Datum för anslags nedtagande 2022-09-30

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-08-31 2 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 90 Fastställande av dagordning

§ 91 Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Presentation av nya medarbetare
- Utfallsprognos
- Flyktingmottagande
- Befolkningsstatistik

§ 92 Pågående uppdrag, projekt och händelser
- Lyckliga gatorna

§ 93 Revidering av parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29

§ 94 Avfallsplan 2023-2032

§ 95 Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

§ 96 Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

§ 97 Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

§ 98 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata 
för del i området Hagsjö Björkvik i Katrineholms kommun

§ 99 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

§ 100 Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

§ 101 Strategi för Hjälmarelandskapets lövskogar

§ 102 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2023

§ 103 Svar på revisionsrapporten - Granskning av protokoll

§ 104 Svar på remiss gemensam strategi för Hjälmarens utveckling

§ 105 Förlängning av styrdokument - Grönplan för Katrineholm stad

§ 106 Anmälan om delegationsbeslut

§ 107 Meddelanden
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§ 90

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ändringen att ärendet Strategi för 
Hjälmarelandskapets lövskogar ska beslutas av kommunstyrelsen och läggs därför först i 
kommunstyrelsens ärendegrupp.
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§ 91

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

- Magnus Runesson som nyligen tillträtt tjänsten som förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig för kommunstyrelsen.

- Biträdande kommundirektören Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska 
helårsprognosen för 2022 som baseras på juli månads utfall. Prognosen för 
nämnderna visar på ett negativt resultat på -3,2 miljoner kronor. Resultatet för 2022 
prognostiseras bli 55 miljoner kronor bättre än budgeterat.

- Kommundirektören Sari Eriksson informerar om flyktingmottagandet. EU har 
aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Direktivet innebär bland annat att 
skyddsbehövande från Ukraina får ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Kommunerna ska ersättas fullt ut för 
sina kostnader för bland annat boende och skolgång. Det har har anvisats 52 
personer till Katrineholm.

- Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar den senaste 
befolkningssiffran som visar att befolkningen i Katrineholm uppgick till 34 689 
personer den 31 juli 2022. 

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Inger Fredriksson 
(C), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), Gunilla Magnusson (S) 
samt HR- chefen Susanne Sandlund, kommundirektören Sari Eriksson och 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski. 
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§ 92

Pågående uppdrag, projekt och händelser

Samordnaren Syrjeva Berberi informerar om Lyckliga gatornas verksamhet.

Kommunstyrelsen avsatte en miljon för att anordna lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6–15 år. Föreningarna/ studieförbunden och andra verksamheter har givits 
möjlighet att söka upp till 15 000 kronor för att bedriva gratis aktiviteter för barn och 
ungdomar. 

Under sommaren 2022 har Lyckliga Gatorna haft sin verksamhet på Västra skolan, 
Nävertorpshallen, Sveaparken, Skateparken samt i kransorterna samt pop-uppaktiviteter 
på andra platser. Lyckliga Gatorna har haft cirka 3600 besökare (varav 45 % identifierar 
sig som tjejer och 55 % som killar) vilket innebär cirka 1000 besökare mer än sommaren 
2021.

En Vardagsfest, den 3 juni, och en Gatufest, den 19 augusti, har genomförts.

Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Johan 
Söderberg (S) samt samordnaren Syrjeva Berberi. 
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§ 93 KS/2022:169

Revidering av parkeringsavgifter och 
parkeringstillstånd KFS nr 4.29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av författningssamling 
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2022 inkomma med underlag för hur reducering av avgifter för 
månadspendlare kan utformas. Underlaget ska även innehålla beräkning av uteblivna 
intäkter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021, § 52, att anta revideringarna av 
författningssamling 4:29, Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd. Revideringar av 
dokumentet behöver nu göras med anledning av färdigställandet av ytterligare ett 
parkeringshus, parkeringshuset Pionen. Avgifterna föreslås vara desamma i båda 
parkeringshusen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-19

Förslag - Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29. 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Johan Söderberg 
(S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 94 KS/2022:203

Avfallsplan 2023-2032 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2023–2032 för Katrineholms, Flens och 
Vingåkers kommuner.

2. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram gemensamt av representanter från 
Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Sörmland Vatten och Avfall AB har 
fungerat som processledare.

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en avfallsplan som ska antas av 
kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Föreliggande förslag till avfallsplan har en giltighetstid till år 2032, men ska ses över 
minst vart fjärde år och revideras vid behov.

Avfallsplanen har ställts ut för samråd under perioden 15 december 2021 till 15 mars 
2022.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-03

Avfallsplan 2023–2032

Bilagedokument 2023–2032 (innehåller bilaga 1-8 och 10)

Bilaga 9 Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Johan Söderberg (S), 
Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD) samt miljöchefen Eva Frykman.

Förslag och yrkande

Mica Vemic (SD) yrkar på återremiss av ärendet för revidering av målet om 40 000 
invånare 2030, vilket utgår från översiktsplanen.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), att ärendet ska 
avgöras idag.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finnar han att ärendet ska avgöras idag avser han att ställa 
proposition på förvaltningens förslag till beslut. Förslaget till propositionsordning 
godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer 
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
biträder detta.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 95 KS/2021:357

Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Strategi för suicidprevention Katrineholms 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till strategi för suicidprevention för Katrineholms kommun har tagits fram. Det 
övergripande målet för strategin för suicidprevention är att ingen person ska behöva 
hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid och 
bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna. Syftet är också att verka för en 
ökad allmänkunskap om psykisk hälsa och suicidpreventiva åtgärder hos kommunens 
anställda och invånare.

Ärendets handlingar
Folkhälsoutskottets beslut, 2022-06-08, § 9

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23

Förslag - Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

Kunskapsunderlag till strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 96 KS/2022:103

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar målbild för Nära vård i Sörmland med påpekandet att det är 
viktigt att följa vilken påverkan målbilden får på fördelningen av arbetsuppgifter och 
kostnader mellan region och kommun.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har skickat ut ett förslag på en 
länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland och rekommenderar länets kommuner 
att anta denna i lämplig församling.

Målbilden innefattar tre delar:

Tillsammans - genom delaktighet och samordning med individens fokus

Nära - genom tillgänglighet och kontinuitet

God hälsa, vård och omsorg - genom hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser.

Förslaget har varit utsänt på remiss till bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och socialnämnden. Bildningsnämnden avstod från att yttra sig. Socialnämndens 
bedömning är att målbilden är tydlig och strukturerad och de ser inga juridiska eller 
ekonomiska hinder att arbeta mot den gemensamma målbilden.

Vård- och omsorgsnämnden behandlar sitt yttrande den 25 augusti 2022. Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag till yttrande är att målbilden är tydlig och i linje med den 
nationella överenskommelsen om nära vård. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att ett 
nytt arbetssätt, där vården flyttas närmare brukaren och i högre grad utförs i hemmet, 
riskerar att förskjuta vissa arbetsuppgifter och därmed kostnader mellan region och 
kommun.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Katrineholms kommun bör anta 
målbilden med påpekandet att det är viktigt att följa om och hur arbetsuppgifter och 
kostnader förskjuts mellan region och kommun.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-16

Målbild Nära vård i Sörmland

Socialnämndens yttrande 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden (skickas ut senare)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 97 KS/2022:240

Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader 
Södermanland programperioden 2023-2027 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till 
avsiktsförklaring och medfinansiering gällande deltagande i LEADER för 
programperioden 2023-2027.

2. Finansieringen hanteras i samband med budgetprocessen för 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdras att ansvara för deltagande på Leadersammankomster 

och uppföljning av utfallet i form av antal projekt planerade/genomförda i 
kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en utvecklingsmetod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans 
för att bidra till lokal utveckling. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt 
av dem som bor och verkar i ett område. Metoden har funnits inom EU sedan början av 
1990-talet. Den är en del av landsbygdsprogrammet som löper över 7-årsperioder. Den 
nuvarande perioden löpte dock ut 2020-12-31 men på grund av förseningar inom EU:s 
budgetarbete, Brexit och pandemin pågår nu en förlängning av perioden med två år 
2021 och 2022.

Leader Södermanland har valt att fördela medfinansieringen per invånare i området. 
Följande sju kommuner ingår i området: Katrineholm, Vingåker, Flen, Gnesta, Strängnäs, 
Nykvarn och Eskilstuna.

Två tätorter exkluderas från området: Eskilstuna och Katrineholm. För kommunerna vars 
tätorter exkluderas ingår endast invånare som bor på landsbygden.

Total budget uppgår till 39 185 775 kronor, varav medfinansiering: 12 931 306 kronor.

Invånare totalt är 132 538 personer och kostnad per invånare: cirka 97,57 kr/pers. 

För Katrineholms del betyder detta en total medfinansieringskostnad på 1 194 900 
kronor eller 238 980 kronor per år räknat på ett invånarantal om 12 247 personer. 

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08

Brev - Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

Information om avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

Ny programperiod Leader - Katrineholms kommun

Beslutet skickas till: Akten
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§ 98 KS/2022:237

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten gata för del i området Hagsjö Björkvik i 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten, 
spillvatten och dagvatten gata för fastigheterna Hagsjö 1:1, (del av), Hagsjö 1:8, (del av), 
Hagsjö 1:9, Hagsjö 1:13 och Hagsjö 1:15 i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutade den 8 juni 2022 § 9 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten, 
spillvatten och dagvatten gata för fastigheterna Hagsjö 1:1, (del av), Hagsjö 1:8, (del av), 
Hagsjö 1:9, Hagsjö 1:13, och Hagsjö 1:15 i Katrineholms kommun.

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster 
ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast 
tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang.

I området Hagsjö i Björkvik har fastigheter styckats av i närtid och tidigare. I och med 
avstyckningarna som gjorts ligger dessa fastigheter utanför beslutat 
verksamhetsområde. Fastigheterna gränsar till verksamhetsområdet och några har 
redan idag anslutning till det allmänna va-ledningsnätet. För att fastigheterna ska ha 
samma förutsättningar gällande anslutning till den allmänna va-anläggningen föreslås 
fastigheterna tas in i verksamhetsområdet.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-23

Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2022-06-08

Skrivelse Verksamhetsområde för Hagsjö Björkvik, 2022-05-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V).

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 99 KS/2022:280

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i bygg- och miljönämndens 
reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 21 juni att införa en ny lag för att reglera tobaksfria 
nikotinprodukter. Den nya lagen, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde 
i kraft redan den 1 augusti. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med 
lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. Reglerna i lagen liknar de som redan gäller för tobaksvaror och e-
cigaretter och berör bland annat åldersgräns, marknadsföring och försäljning.

Kommunerna och polismyndigheten ansvarar för tillsynen över att detaljhandeln följer 
de nya reglerna.

Bygg- och miljönämnden har sedan tidigare ansvaret för tillsynen enligt Lag om tobak 
och liknande produkter och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
varför nämnden föreslås få tillsynsansvaret även för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. Genom att bygg- och miljönämnden ges uppdraget att ansvara för 
tillsynen enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter kan tillsynen av de tre 
lagstiftningarna att kunna samordnas.

Förslaget till revidering är markerad med fet text i styrdokumentet. 

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-23

Bygg- och miljönämndens protokoll, 2022-08-17, § 75

Förslag-Bygg- och miljönämndens reglemente

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 100 KS/2022:273

Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 
2023. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 22 
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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

under 2023. Styrelsen sammanträder klockan 08.30 - 17.00 med undantag för den 11 
oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.30 - 10.00.

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

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V) och Joha Frondelius (KD). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

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.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende

16 januari

25 januari 27 februari

15 februari KS: Årsredovisning 

KS: Internkontrollrapport

8 mars 20 mars KS/KF: Årsredovisning hela kommunen
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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, 2022-2022-08-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg 
(S), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP) och Thomas Selig (V).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig 
(V) och Joha Frondelius (KD), att kommunstyrelsens sammanträde i november flyttas från 
22 november till 29 november med nödvändiga konsekvenser för kommunfullmäktige.

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

KS: Nämndernas internkontrollrapport

29 mars 24 april

26 april 15 maj KS: Planeringsdirektiv

24 maj 12 juni KS: Tertialrapport

14 juni 28 augusti

30 augusti 18 september KS: Underlag för övergripande plan med 
budget

27 september KS: Delårsrapport

11 oktober 23 oktober KS/KF: Delårsrapport hela kommunen

25 oktober 20 november KS/KF: Övergripande plan med budget

22 november 11 december

13 december KS: Plan med budget
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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) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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§ 101 KS/2022:271

Strategi för Hjälmarelandskapets lövskogar 

Kommunstyrelsens beslut

1. Katrineholms kommun ställer sig bakom strategin för Hjälmarelandskapets
lövskogar.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utse representant till projektets
arbetsgrupp.

3. Bygg- och miljönämndens ordförande utses som representant i projektets styrgrupp.

Sammanfattning av ärendet
Runt Hjälmarens finns sedan 2013 ett samarbete mellan kommunerna, länsstyrelserna 
och skogsstyrelsen som går under namnet Hjälmarelandskapets lövskogar. En strategi i 
syfte att samordna arbetet med att bevara och utveckla naturvärden, sociala värden och 
produktionsvärden inom Hjälmarelandskapets lövskogar. 

Under 2019 initierades ett arbete med att utvärdera arbetet och revidera strategin vid 
behov. Som ett resultat av detta arbete föreligger nu en något justerad strategi som 
tydliggör bland annat roller och mål. Strategin har reviderats med några uppdateringar 
som kopplas till Agenda 2030, Grön Infrastruktur, Skogsprogrammet och 
miljökvalitetsmålen och en fortsättning planeras likt det arbetssätt som varit hittills. 
Varje aktör är representerad med en person i en arbetsgrupp och med en person i en 
styrgrupp. Resursmässigt innebär det ca två träffar/år för arbetsgruppen, och en träff/år 
för styrgruppen.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08

Strategi för Hjälmarelandskapets lövskogar 

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

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för

Beslutet skickas till:

Akten

_____________

_________________________________________________
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§ 102 KS/2022:285

Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till kommunstyrelsens underlag för övergripande 
plan med budget 2023 som avser kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP) och 
Thomas Selig (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag till underlag för övergripande plan med budget 2023 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Förslaget utgör ett underlag till den fortsatta beredningsprocessen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-25

Förslag till Underlag för övergripande plan med budget 2023

Bilaga 1 – Investeringar 2023-2027

Bilaga 2 – Exploateringar 2023-2027

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP) och Thomas Selig (V).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 103 KS/2022:99

Svar på revisionsrapporten - Granskning av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten till handlingarna och överlämnar svaret till 
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun 
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende 
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

Av rapporten framgår att den huvudsakliga bedömningen är att kommunstyrelsens, 
service- och tekniknämndens samt bildningsnämndens protokoll i all väsentlighet 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och 
intern styrning.

Följande tre revisionsfrågor har ställts:

1. Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar for protokollens utformning?
2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav som framgår av kommunens 

egna styrdokument? 
Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och 
förståelse för vad som beslutas?

Bedömningen som revisorerna har gjort är att revisionsfråga ett är delvis uppfylld och 
frågorna två och tre är uppfyllda.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att rutinen som idag tillämpas för 
protokollshanteringen ska dokumenteras för att underlätta vid introduktion och minska 
sårbarhet. Vidare att en innehållsförteckning för protokollen upprättas för att 
åskådliggöra vilka ärenden som behandlats samt att godkännande av dagordning och 
val av justerare förtydligas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen kommer att, mot bakgrund av revisorernas framförda synpunkter, ändra i 
protokollsmallen så att en innehållsförteckning tillförs. Vidare kommer beslut om 
justerare och dagordning att läggas in i protokollsmallen. Därmed kommer dessa beslut 
och uppgifter att regelmässigt ingå i protokollen.

Gällande att upprätta ett dokument för rutiner ser förvaltningen inget omedelbart 
behov. Genom att nämndsekreterarna arbetar nära varandra sker ett kontinuerligt 
utbyte kring protokollsrutiner men också vidareutveckling. Mallarna som används i LEX 
(ärende- och dokumenthanteringssystemet) styr också i hög grad protokollen. 
Protokollen som genereras via LEX har sin grund i tjänsteskrivelserna som också har en 
fast mall.
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Service- och tekniknämnden och bildningsnämnden har inte haft någon ytterligare 
synpunkt att tillföra. 

Revisorerna har meddelats att kommunstyrelsen hanterar ärendet på sitt sammanträde 
i augusti.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02

Revisionsrapport – Granskning av protokoll

Revisorernas skrivelse

Bildningsnämndens protokoll 2022-06-21, § 43

 Service- och tekniknämndens protokoll 2022-06-23, § 37

Beslutet skickas till: 

Revisorerna

Akten
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§ 104 KS/2022:158

Svar på remiss gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissyttrande för 
Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling och vidaresänder detta till 
remissavsändaren. 

Sammanfattning av ärendet
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. 

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.

Implementering av den gemensamma strategin för Hjälmarens utveckling har potential 
att stärka Katrineholms attraktionskraft och kommunen ställer sig därför positiv till 
strategin som helhet.

Ärendets handlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23

Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 

Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling, PM 

Beslutet skickas till:

Linnea Hagenbjörk och Gustav Axberg, Projektledare Örebro kommun

Akten



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-08-31 22 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 105 KS/2022:153

Förlängning av styrdokument - Grönplan för 
Katrineholm stad 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Grönplan för Katrineholm stad, 
längst till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet Grönplan för Katrineholm stad har idag en giltighetstid fram till den 
sista december 2022. Grönplanen är fortfarande aktuell och relevant men kommer att 
behöva revideras i och med fastställandet av den nya Översiktsplanen som är under 
framtagande. Kommunstyrelsen föreslås därför förlänga den nu gällande Grönplan för 
Katrineholm stad tills den kan revideras utifrån den nya Översiktsplanen.

Ärendets handlingar
Grönplan för Katrineholm stad Grönplan för Katrineholm stad.pdf 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 106

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av ekonomichef vecka 28, 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Region 
Jalvemyr att under perioden vecka 28, 2022 förordna rollen som ekonomichef till Peter 
Andersson. (KS Del/2022 § 83)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Yttrande över ansökan till hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 89)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 91)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 99)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 101)

Dnr KS/2022:3-9.3.4

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut ramavtal stationstankning 2021. (KS Del/2022 § 107)

Dnr KS/2022:132-2.6.2

Tilldelningsbeslut korttidsvikarier till skola och förskola - Katrineholm, Södertälje och 
Salems kommun Dnr TI 2022-1008. (KS Del/2022 § 96)

Tilldelningsbeslut Elevadministrativt verksamhetssystem för Katrineholms kommun Dnr 
TI 2021-1178. (KS Del/2022 § 102)

Tilldelningsbeslut ramavtal solskydd och mörkläggning Dnr TI 2022-1069. (KS Del/2022 § 
104)

Dnr KS/2022:162-2.6.1

Tilldelningsbeslut serviceavtal vattenautomat - Selecta AB. (KS Del/2022 § 103)

Dnr KS/2022:245-2.6.4

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef

Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
personal- och ekonomichef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
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befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 18 juli-7 augusti 2022. (KS 
Del/2022 § 93)

Dnr KS/2022:5-2.7.4

Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina SK 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Spökbackens Alpina Skidklubb 25 000 kronor för mellanskillnaden mellan det årliga 
driftbidraget och upp till 75 000 kronor.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 45)

Dnr KS/2022:72-3.10.1

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Simskola i Julita.

1. Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Julita GoIF ett 
bidrag på 23 800 kronor till projektet Simskola i Julita.

2. Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 106)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Bidrag till Svenska mästerskapet i jaktskytte 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Oppunda jaktskytteklubb för genomförandet av Svenska 
mästerskapet i jaktskytte 2022.

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 § 88)

Dnr KS/2022:123-3.10.1

Granskningsyttrande över detaljplan för Bie 3:3 med flera

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något 
att erinra över granskningsförslaget till ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl. (KS 
Del/2022 § 90)

Dnr KS/2022:186-4.2.2

Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län att kommunen tillstyrker ansökan från Ebba Bauer Zetterblom om 
förordnande som vigselförrättare. (KS Del/2022 § 92)

Dnr KS/2022:187-3.1.3
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Bidrag för målning av torgbodarna i Äsköping

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 4 500 kronor till Julita Hembygdsförening till ökade kostnader för 
rödfärgning av torgbodar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 87)

Dnr KS/2022:198-3.10.1

Bidrag till inköp av ett konsertpiano

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till Katrineholm Jazz- och Bluesfestival för inköp av ett 
konsertpiano.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 85)

Dnr KS/2022:206-3.10.1

Bidrag till nya stolar i Funktionsrätt Katrineholms lokal

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 21 000 kronor till Funktionsrätt Katrineholm för inköp av stolar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 84)

Dnr KS/2022:207-3.10.1

Bidrag till Mångkulturell festival 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Kulturföreningen DuD för genomförandet av 
Mångkulturell festival 2022.

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 § 86)

Dnr KS/2022:208-3.10.1

Bidrag till Musikens Hus Akademiens stipendier 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 20 000 kronor till Musikens Hus Akademien för stipendier 2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 95)

Dnr KS/2022:229-3.10.1

Bidrag till Katrineholm pride 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 100 000 kronor till RFSL Katrineholm för genomförandet av Katrineholm 
pride 2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-08-31 26 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 94)

Dnr KS/2022:230-3.10.1

Bidrag till Slottssprinten 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 45 000 kronor till Katrineholms motorklubb till Rallytävlingen 
Slottssprinten 2022.

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 § 97)

Dnr KS/2022:234-3.10.1

Bidrag till Kulturskolans 90-årsjubiléum 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till Kulturskolan till 90-årsjubiléum.

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

till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 98)

Dnr KS/2022:235-3.10.1

Bidrag till inköp av TV - PRO i Valla

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 11 000 kronor till PRO i Valla till inköp av TV.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 100)

Dnr KS/2022:239-3.10.1

Bidrag till Solrosfestivalen

1. På kommunstyrelsens vägnar beslutas att bevilja ABF Sörmland/Katrineholm ett 
bidrag på 25 000 kronor till Solrosfestivalen i Stadsparken den 24 augusti 2022. 
Bidrag tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

2. ABF Sörmland/Katrineholm uppmanas att inkomma med en skriftlig redovisning till 
kommunledningsförvaltningen med en redovisning av hur bidraget har använts. (KS 
Del/2022 § 105)

Dnr KS/2022:256-3.10.1

Bidrag till Solrosfestivalen den 25 augusti

1. På kommunstyrelsens vägnar beslutas att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan ett 
bidrag på 25 000 kronor till Solrosfestivalen i Stadsparken den 25 augusti 2022. 
Bidrag tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
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2. Studieförbundet Vuxenskolan uppmanas att inkomma med en skriftlig redovisning 
till kommunledningsförvaltningen av hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 108)

Dnr KS/2022:257-3.10.1

Under ärendet yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Johan Söderberg (S). 
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§ 107

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-05-31, § 70/22 – Kulturplan Södermanland 2023-2026 inklusive beslutsunderlag.

Hnr 2022:1409, 2022:1410, 2022:1412

Hjälmarens Vattenvårdsförbund har översänt protokoll från årsmöten 2022-05-23.

Hnr 2022:1791

Bygg-och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2022-08-17, § 
70 – Antagande – Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl.

Hnr 2022:1851

Hjälmarens Vattenvårdsförbund har översänt protokoll från ordinarie årsmöte 
2022-05-25, samt årsredovisningen 2021.

Hnr 2022:1791 och 2022:1792

Lagakraftbevis

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis avseende Detaljplan för 
Lövåsen-Uppsala, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.

Hnr 2022:1457

Borgerlig vigselförrättare

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare.

Hnr 2022:1544

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 11/2022 - 
Förbundsavgift år 2023 till Sveriges kommuner och Regioner.

Hnr 2022:1330

Sveriges Kommuner och regioner har översänt meddelande från styrelsens nr 12/2022 - 
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024.

Hnr 2022:1331
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Ordförandens sign Justerandes sign

Tertialrapport

Vårdförbundet Sörmland har översänt Tertialrapport 2022 1 - Vårdförbundet Sörmland.

Hnr 2022:1372, 2022:1373

Redovisning av medel för Drömprojekt fokus hälsa

SPF seniorerna Linden har översänt en redovisning över beviljat bidrag till 
pensionärsdag vid Djulö Herrgård.

Hnr 2022:1797

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt Beslut om revidering av anvisningar år 
2022 till kommunerna i Södermanlands län.

Hnr 2022:1795

Kommunstyrelsen meddelande till förfogande 

Kulturföreningen DuD har meddelat att uppsättningen av pjäsen Två flugor läggs på is 
och att förlustgarantin på 40 000 kr inte behöver användas.

Hnr 2022:1859



                            

                     

DNR KS/2022:273 -2.1.1

Reservation angående Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Förslaget till sammanträdesdagar för 2023 innehåller flera tillfällen då kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträden sker under samma vecka. Det innebär en stor mängd handlingar 
som ska läsas in och ärenden som ska förberedas för att en förtroendevald ska kunna fatta 
välgrundade beslut.

Det är grundläggande i en fungerande demokrati att det finns möjligheter att sköta sina uppdrag och 
kunna förena det med arbete och familjeliv. Då är det viktigt att sammanträdesplanen också gör det 
möjligt.

De krockar som finns i sammanträdesplanen med kommunfullmäktige på måndag och 
kommunstyrelse på onsdag i samma vecka är olyckliga. Mest allvarligt är dock krocken i november, 
då budgetbeslutet ska fattas med en inplanerad heldag (måndag) och med sedvanlig 
kommunstyrelse på onsdagen. Om kommunstyrelsen senarelades med en vecka skulle det göra 
mycket för samtliga förtroendevalda i Katrineholm, som är utsedda av kommuninvånarna att föra 
deras talan på bästa sätt.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att kommunstyrelsens sammanträde i november skulle flyttas 
från 22 november till 29 november med nödvändiga konsekvenser för kommunfullmäktige.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 31 augusti 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna

Thomas Selig, Vänsterpartiet Nicklas Adamsson, Miljöpartiet




