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§ 1   

Kommunstyrelsens verksamhet
Verksamhetscontrollern Anna Marnell informerar om:

 SCB:s medborgarundersökning, i vilken respektive deltagande kommuns invånare 
får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som 
undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, 
jämlikhet och integration samt förtroende. För deltagande kommuner ger SCB:s 
medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Resultatet finns tillgängligt i 
SCB:s databas.

 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är ett nationellt projekt som omfattar cirka 
160 kommuner. Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start varit 
att ta fram ett komprimerat jämförande kunskapsmaterial. Resultatet av 
undersökningen för 2021 finns tillgängligt i databasen Kolada.

Säkerhetschef Tobias Plantin och Jonny Onbiner (kommunpolis) ger en lägesbild över 
trygghets- och säkerhetsområdet inom kommunen. Fyra övergripande områden har 
identifierats:
• Våld
• Droger
• Skadegörelse
• Trafik 
Våld och droger bedöms vara de problem som bör prioriteras, både utifrån ett 
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. 

Sammanfattningsvis så görs följande satsningar inom trygghets- och säkerhetsområdet:
• Kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete riktat mot barn och 

unga
• En hela-kommunen ansats särskilt riktad mot dem i riskzon för kriminalitet och 

missbruk
• Kommunens våld- och drogpreventiva arbete
• Gemensam samordning 
• En långsiktig satsning 
• Tvärsektoriell styrning och samverkan 

Under informationen yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Christer Sundqvist (M), Victoria 
Barrsäter (C), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S), Cecilia 
Björk (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) samt säkerhetschef Tobias Plantin, 
Jonny Onbiner (kommunpolis) och verksamhetscontroller Anna Marnell.  
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§ 2   

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Frida Wennermark (Ensolution) presenterar den nyligen genomförda analysen av 
kostnad per brukare inom socialtjänsten i Katrineholm. 

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika 
insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB 
bygger på avidentifierade individdata kan kostnaden för vård och service för olika typer 
av brukare sammanställas och utgöra grund för uppföljning ur olika perspektiv.

Analysen utmynnar bland annat i följande förslag framåt

 Hur kan ska institutionsplaceringar för barn och unga förhindras, fördröjas och/eller 
förkortas.

 Identifiera målgrupper för ekonomiskt bistånd som bör prioriteras och vilka 
arbetsmarknadsåtgärder som är lämpliga.

 Översyn av riktlinjer, strategier och processer för ekonomiskt bistånd.

Under informationen yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Joha Frondelius (KD) samt Frida 
Wennermark (Ensolution).
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§ 3 KS/2022:64  

Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde 
- Fristående verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Avgifter för fristående verksamhet inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade på sammanträde den 15 februari 2022 att anta 
bildningsförvaltningens förslag till Regler för fristående verksamheter. I samband med 
de reglerna föreslår bildningsnämnden att kommunfullmäktige inför avgifter för att 
starta ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, för ansökan om 
godkännande av ny huvudman samt vid ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten. Avgifterna är beräknade utefter bedömning av arbetstid samt efter att ha 
sett till storleken på samma avgifter som andra kommuner har fastställt. De föreslagna 
avgifterna är lägre än de avgifter som bildningsförvaltningen har sett från andra 
kommuner. 

Avgifterna för Katrineholms kommun föreslås fastställas enligt nedanstående förslag:

Ansökan om att starta en ny fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg

12 000 kronor

Ansökan om godkännande av ny 
huvudman för befintlig verksamhet 
(fristående förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg)

9 000 kronor

Ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg).

6 000 kronor

Då det idag inte finns beslutat om några avgifter för detta föreslås att ett undantag från 
den gällande ordningen att avgifter behandlas i samband med budgetprocessen görs.
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Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-

 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2022-02-15, § 1

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Joha Frondelius 
(KD), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Joha 
Frondelius (KD), avslag på beslutsförslaget.

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S) och Tony 
Rosendahl (V), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Victoria Barrsäter (C) med fleras avslagsyrkande. 
Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 4 KS/2021:317  049

Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens 
vattenförbund etapp 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen så som för egen skuld för Hjälmarens 

vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 
kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och 
borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-11-22, § 173, om 
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 173, att ingå borgen för 
Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser. För att Hjälmarens vattenvårdsförbund ska 
kunna låna pengar av Kommuninvest krävs dock att kommunfullmäktige beslutar att 
ingå borgen så som för egen skuld. Den formuleringen saknades i beslutet i november 
vilket gör att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, 
Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 5 KS/2021:400  041

Delårsrapport per den sista juni 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Sydarkivera för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fastställt och överlämnat till 
medlemskommunerna förbundets delårsrapport till och med den sista juni 2021.

För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr. 
Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga 
tidigare underskott att återställa.

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de 
finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt 
som verksamhetsmässigt.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14

 Delårsrapport Sydarkivera

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 6 KS/2021:96  439

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna 
av den pågående klimatkrisen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat in en motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. 
Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder.

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet 
ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur 
vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden 
som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas.

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk 
av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande svarar på 
var och ett av yrkande i motionen. 

Det kan tilläggas yttrandet att kommunen årligen följer upp den totala andelen skyddad 
skog i Katrineholms kommun, det vill säga både privatägd och kommunägd. År 2020 
uppgick detta till 820 ha skyddad natur. Inga kommunala naturreservat finns inrättade.
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Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen - Svar på motion om 
att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra 
till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-12-17

 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 
sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 
2021-03-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP) 
och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) 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 
Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 7 KS/2021:222  759

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
remissinstansernas yttranden. 

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik 
(C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 
agera vid upptäckt av våld i nära relationer.

Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid 
misstänkt våld i nära relation.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
Viadidaktnämnden.

Samtliga nämnder föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till pågående arbeten. Bland annat nämns förvaltningarnas arbete 
utifrån handlingsplanen för jämställdhetenligt CEMR och samverkans- och 
utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Under hösten 2021 pågår ett arbete inom bildningsförvaltningen med att identifiera 
lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som till exempel Nationellt Centrum 
för Kvinnofrid (NCK). Vidare nämns att interna utbildningar om barn och våld för 
medarbetare genomförs genom dels socialförvaltningens Relationsvåldsteam och dels 
genom Kvinno- och Tjejjouren Miranda, men att det välkomnas utbildningar för 
föreningar inom kommunen, dock med medskicket att en utbildning till föreningar 
behöver finansieras. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Bildningsnämndens beslut 2021-11-02, § 49
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 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-10-18

 Viadidaktnämndens beslut 2021-12-07, § 42

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 48

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-29

 Socialnämndens beslut 2021-12-14, § 86

 Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-12-09

 Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10

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

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), 
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 
Inger Fredrikssons (C) och Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 8 KS/2021:276  332

Svar på motion om temaparker/lekplatser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden. 

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”utreda och ta fram en kalkyl om att bygga temapark utifrån, i motionen beskrivna, 
exemplen Pelle Svanslös Lekplats i Uppsala och Härbreparken i Huddinge”.

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar. 

Ärendets handlingar 
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12Kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 66

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 49

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24Motion om musikinstrument för 
lekplatser, 2021-08-30

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 9 KS/2021:282  332

Svar på motion om musikinstrument för lekplatser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om musikinstrument för lekparker. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar. 

Ärendets handlingar 
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-22

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 67

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 50

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1296994



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-02-23 14 (30)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 10 KS/2022:16  

Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad 
gäller att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för 
förtroendevalda med årsarvode på mindre än 2 procent. Beslutet gäller retroaktivt från 
2022-01-01. 

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Om en förtroendevald har ett årsarvode på mindre än 40 procent inkluderar det arvodet 
all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden samt kommunstyrelsen (§ 7 i 
arvodesbestämmelserna). Det innebär bland annat att inga sammanträdesarvoden 
betalas ut för kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott. Det lägsta årsarvodet 
är idag 1 procent, medan ett sammanträdesarvode är från 1,1 procent. Det innebär att 
en förtroendevald som sitter i kommunstyrelsen kan förlora ekonomiskt på att ta ett 
uppdrag med lågt årsarvode. Detta då sammanträdesarvodet för kommunstyrelsen och 
dess utskott under ett år kan bli högre än årsarvodet.

Enligt 18 § i arvodesbestämmelserna ska frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen.

Arvodesbestämmelserna är giltiga till och med 2022-12-31 och det kommer att göras en 
översyn av bestämmelserna i sin helhet inför den nya mandatperioden.

Ärendets handlingar 
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-02-17

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), 
Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), 
Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S) och Ulrica Truedsson (S).
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Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), 
Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S) och ordföranden Johan 
Söderberg (S), att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

Ordföranden ändrar därmed den delen av sitt förslag om att ärendet ska avgöras av 
kommunstyrelsen.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C) och Tony 
Rosendahl (V), att det tillsätts en arvodeskommitté. Johan Söderberg (S) yrkar avslag på 
detta.

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), bifall till ordförandens 
förslag till beslut med hans ändring om att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.

Tony Rosendahl (V) yrkar att ärendet ska avslås.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sin propositionsordning som 
godkännas av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande och finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag. Därefter ställer han proposition på Inger 
Fredriksson (C) med fleras yrkande om tillsättande av arvodeskommitté och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 11 KS/2022:53  

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2021 med bilagor och 

lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av 

investeringar från 2021 till 2022 om 2 750 tkr.
3. Genomförda uppdrag från Övergripande plan med budget 2021-2023 avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut 
för verksamhetsåret 2021. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 3 857 tkr.

Ännu ett år där pandemin har påverkat tillväxten, verksamheterna samt ekonomin och 
har periodvis förändrat krav på planering och insatser. Anpassningar har gjorts för att 
möta pandemi, behov från medborgare och stöd till förvaltningar samt 
redovisningsregler som investeringar och exploateringar. Resultatet påverkas också av 
vakanser och förändringar av uppdrag mellan och inom kommunens verksamheter som 
fastighetsförvaltning, näringsliv, kontaktcenter och nämndservice.

Beslut, regler, rutiner och behov av samordning samt kommunikation har snabbt 
hanterats för att underlätta och stödja kommunens verksamheter och näringsliv. Genom 
samarbete mellan aktörer inom och utanför kommunen har trygghetsskapande insatser 
genomförts. Samarbetet mellan kommunstyrelsens förvaltningar och verksamheter har 
ökat och tillgängligheten har påverkats genom att flera digitaliseringsprocesser har 
inletts och slutförts.

Medarbetare har under året i stor utsträckning arbetat hemifrån. Olika evenemang och 
sammankomster har fått ställas in, eller om. Det har bidragit till att öka den digitala 
kompetensen och effektiviseringar i form av digitala lösningar, minskat resande och 
effektivare möten.

Tillväxten har mattats av och flyttbenägenheten har minskat vilket påverkat 
befolkningsutvecklingen och byggandet av bostäder. Utbudet av bostäder har samtidigt 
minskat och bostadspriserna skjutit i höjden. Det finns fortfarande en efterfrågan på 
etableringsbar mark, men den ökade osäkerheten inför framtiden medför en ökad 
försiktighet inför etableringar.

Inom delar av organisationen finns det en trötthet som har sin grund i pandemin. Trots 
pandemin har sjukfrånvaron minskat jämfört tidigare år. Delvis kan det förklaras med att 
de flesta medarbetare inom förvaltningarna har haft möjlighet att arbeta hemifrån.

Katrineholms kommun har stora hälsoutmaningar, vilket blev extra synligt under 
pandemin. För att öka kunskapen om hälsa och kraftsamla för att förbättra hälsan, både 
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bland invånare och medarbetare ska år 2022 fokusera på hälsa - Hälsoåret 2022. 
Uppdraget omfattar hela kommunorganisationen i samverkan med föreningsliv, 
näringsliv och Region Sörmland.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-08

 Årsredovisnings 2021, kommunstyrelsen, helår 2021

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1296994



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-02-23 18 (30)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 12 KS/2021:51  000

Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsen 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 om internkontrollplanen för det egna 
ansvarsområdet under 2021. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de 
uppgifter som dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men 
det finns dock ett antal utvecklingsområden. Det är viktigt att dessa följs upp och 
åtgärdas i enlighet med det sätt som anges i rapporten. Dock bör påtalas att inga brister 
har påvisats för 2021 som varit av akut karaktär och/eller som krävt omedelbara 
åtgärder.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16

 Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 13 KS/2022:67  

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för 
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2022 
upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år 
samt kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden.

Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förändring och 
utveckling. Ett tecken på detta är att förvaltningarna i plan för 2022 lagt särskild vikt på 
kontrollområdenas kontrollmoment och inte på antal områden, det vill säga kvalitet har 
gått före kvantitet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-17

 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 14 KS/2022:21  

Delegation – beslut om bidrag för projekt inom ramen 
för hälsoåret 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommundirektören att på kommunstyrelsens 
vägnar ta beslut om utbetalning av bidrag för de arrangemang, projekt eller aktiviteter 
som styrgruppen beslutar ska genomföras inom ramen för Hälsoåret 2022, med ett 
maxbelopp till och med 50 000 kronor för varje projekt.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår, med syftet att öka den fysiska, 
psykiska och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på 
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.

I Övergripande plan med budget 2022–2024 har kommunstyrelsen fått en tillfällig 
ramförstärkning på tre miljoner kronor för Hälsoåret. Pengarna ska användas såväl 
internt för medarbetare som externt till kommunens invånare, för att genomföra 
insatser för en bättre hälsa under kommande år och framåt.

I projektet Hälsoåret 2022 utgörs styrgruppen av kommunens ledningsgrupp. Det är 
styrgruppen som disponerar medlen avsatta för Hälsoåret och tar beslut om aktiviteter 
som ska genomföras. För att underlätta hanteringen av beviljande av medel för de 
arrangemang, projekt eller aktiviteter som styrgruppen beslutar, finns behov av att 
delegera till kommundirektören att på nämndens vägnar ta beslut om utbetalning av 
bidrag.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektören
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§ 15 KS/2022:25  

Bidrag till Katrineholm Cupallians - Katrineholm Cup 
Fotboll 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 120 000 kronor till Katrineholm Cupallians till Katrineholms Cup Fotboll.
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. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Cupallians har inkommit med en ansökan om bidrag till cupens 
organisationsutveckling, marknadsföring och förarbete.

2021 anordnades cupen för fjärde gången med 98 deltagande lag och föreningen har 
beviljats bidrag från kommunstyrelsen till samma ändamål de samtliga fyra åren och 
cupen riktar sig till ungdomar.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 - 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-02-04

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-04

 Ansökan om bidrag – Katrineholms cupallians, 2022 -01-12

Beslutet skickas till:

Katrineholm Cup Fotboll

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 16 KS/2021:169  045

Sponsring till disco-VM 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ett bidrag till disco-VM 2022 med summan 260 000 
kronor som tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
KSD Eventförening kommer under 2022 att anordna VM i Disco och Disco Freestyle i 
Katrineholm. Katrineholm har arrangerat nordiska mästerskap i dans tidigare men det 
här världsmästerskapet blir ett av de största arrangemangen i Katrineholms historia. Det 
förväntas komma mellan 2000 till 3000 personer till Katrineholm enligt +Katrineholm.

Syftet med sponsringen är att stärka kommunens varumärke genom att aktivt 
kommunicera ”Katrineholm - läge för liv och lust” via sina svenska och internationella 
marknadsföringskanaler och erbjuda kommunen reklamplatser.

KSD Eventförening tillhandahåller till kommunen:

 Reklam på webbplatsen www.discowc.com och Knut Säborgs dansstudios webbplats

 www.dansstudio.com samt på IDO´s hemsida www.idodance.com.

 Även på FB och Instagram VM sidor kommer arrangemanget att marknadsföras.

 Plats på vepa på scenen i hallen runt dansgolvet.

 En sida i programbladet.

 Vid streaming kan kommunens logga visas vid olika intervaller

 Vid streaming kan också film visas vid jämna mellanrum

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07

 Avtal undertecknat 2021-05-17

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi
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§ 17 KS/2021:379  399

Remissyttrande till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022 – 2033 och lämna 
yttrandet vidare till Regeringskansliet och Infrastrukturdepartementet. 

Särskilt yttrande

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

Sammanfattning av ärendet
Regeringen gav den 23 juni 2021 uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 
perioden 2022–2033. Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig i 
Trafikverkets förslag till nationell plan. 

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-27

 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (diva-portal.org)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger 
Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M).

Särskilt yttrande

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

Beslutet skickas till:

Regeringskansliet – Infrastrukturdepartementet

Akten
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§ 18 KS/2022:60  

Entledigande och val av deltagare i näringslivsrådet 
2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Göran Hallinder, Louise Magnusson och 
Thomas Lövgren och utse Per-Olof Gustafsson (SKF Mekan AB), Jakob Jansson (plus 
Katrineholm) och Patrik Holm (Nyföretagarcentrum) som nya deltagare i näringslivsrådet 
under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 
2019-2022. Deltagare i rådet utsågs för perioden 2019 – 2020. 

I januari 2021 utsåg kommunstyrelsen deltagare för perioden 2021 – 2022. Följande 
deltagare har begärt entledigande: Göran Hallinder (Kronfågel AB), Louise Magnusson 
(plus Katrineholm) och Thomas Lövgren (Nyföretagarcentrum).

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14

Beslutet skickas till:

Göran Hallinder

Louise Magnusson

Thomas Lövgren

Per-Olof Gustafsson

Jakob Jansson

Patrik Holm
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§ 19   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den 
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt 
Allmänna villkor – lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 23 december 
2021 till och med 31 januari 2022. (KS Del/2021 § 132)

Dnr KS/2020:358-000

Avskrivning av fordran

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

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf

Vård- och omsorgsavgifter 147 791:- 2021-12-30, § 95

Dnr KS/2021:2-040

Yttrande över ansökan till Hemvärnet

Chefen för nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på 
kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) 
ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 129)

Dnr KS/2021:3-163

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut avtal försäkringsförmedling (serviceavtal) Söderberg & Partners 
Insurance Consulting AB. (KS Del/2021 § 126)

Dnr KS/2021:71-053

Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster sjuksköterskor och paramedicinare (Katrineholms 
kommun, Vingåker kommun) Dnr TI 2021-1113. (KS Del/2021 § 130)

Tilldelningsbeslut Möbler och inredning till Katrineholms Kommun Dnr TI 2021-1040. (KS 
Del/2022 § 3)
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Tilldelningsbeslut Medicinteknisk utrustning till Flen, Katrineholm, Gnesta, Nykvarn, 
Södertälje, Vingåker och Salems kommun Dnr TI 2021-1074. (KS Del/2022 § 7)

Tilldelningsbeslut Tolkförmedlingstjänster Dnr TI 2021-1176. (KS Del/2022 § 12)

Tilldelningsbeslut Kemtekniska produkter för storkök till Nykvarn, Katrineholm, 
Södertälje, Flen, Gnesta, Telgekoncernen, Vingåker, Salem Dnr TI 2021-1128. (KS 
Del/2022 § 13)

Tilldelningsbeslut Livsmedel Katrineholm och Vingåker Dnr TI 2021-1053. (KS Del/2022 § 
15)

Tilldelningsbeslut Plantskoleväxter Dnr TI 2021-1158 (KS Del/2022 § 17)

Tilldelningsbeslut Hiss- och tryckkärlsbesiktningar Dnr TI 2021-1167 (KS Del/2022 § 18)

Tilldelningsbeslut Parkeringsövervakning Dnr TI 2021-1213 (KS Del/2022 § 19)

Dnr KS/2021:166-000

Svar på remiss - Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig 
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över remissen Sörmlands regionala 
trafikförsörjningsprogram 2022-2035. (KS Del/2022 § 5)

Dnr KS/2021:350-399

Svar på remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god 
och nära vård (SOU 2021:78)

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att ställa sig 
bakom bildningsnämndens yttrande och översända det som sitt eget till 
Socialdepartementet. (KS Del/2022 § 8)

Dnr KS/2021:355-709

Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022

Kommunstyrelses ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att inte ha något att 
erinra över förslaget till Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst. (KS 
Del/2022 § 10)

Dnr KS/2021:398-179

Bidrag till Stjärnkliniken Cup 2021 - Katrineholm Bandy (KVBS)

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till Katrineholm Bandy (KVBS) till Stjärnkliniken Cup 2021.

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

över hur bidraget har använts till kommunledningsförvaltningen. (KS Del/2021 § 128)
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Dnr KS/2021:401-045

Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Backavallen

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något 
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Backavallen, del av fastigheten Backa 
6:2 och Sandbäcken 3:1. (KS Del/2022 § 1)

Dnr KS/2021:404-212

Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 26 januari 2022

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att ställa in kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 januari 2022.
Samråd har skett med kommunstyrelsens presidium. (KS Del/2022 § 2)

Dnr KS/2022:29-2.1.1

Yttrande från Katrineholms kommun angående samrådshandling för 
förbigångsspår Katrineholm - diarienr TRV 2020/27300

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig 
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över samrådsmaterial för ombyggnad 
av Västra stambanan gällande Katrineholm östra förbigångsspår och vidaresända detta 
till Trafikverket. (KS Del/2022 § 6)

Dnr KS/2022:30-4.9.4

Återbetalning av förskoleavgifter

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att återbetalning 
av avgift ska ske när förskolor/fritidshem stänger på grund av hög personalfrånvaro eller 
smitta. Beslutet gäller från och med 10 januari 2022 och tills vidare. (KS Del/2022 § 9)

Dnr KS/2022:33-1.3.1

Bidrag till staty av Elin Wägner

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till Insamlingsstiftelsen Fogelstad till en staty av Elin Wägner.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Insamlingsstiftelsen Fogelstad ska till kommunledningsförvaltningen inkomma med 

en skriftlig redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 4)

Dnr KS/2022:34-3.10.1
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-02-23 28 (30)

Ordförandens sign Justerandes sign

Svar på remiss - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter

Kommunstyrelsen ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig 
bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till 
miljödepartementet om sitt eget. (KS Del/2022 § 11)

Dnr KS/2022:35-1.9.1

Avslag begäran om allmän handling priser för ramavtal beläggning och 
anläggningsarbeten Katrineholm och Vingåker, TI 2019-2035

Kommunen avslår begäran att ta del av leverantörsfakturor samt specifikationer under 
år 2021 avseende "beläggnings- och anläggningsarbete från tidigare ramavtal som ställts 
ut till Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun”. Kommunen bedömer att uppgifterna 
om pris omfattas av sekretess.
Övriga delar av begärda fakturor och specifikationer kan lämnas ut om så önskas. (KS 
Del/2022 § 14)

Dnr KS/2022:38-1.7.2

Bidrag till Katrineholms Senior-Bowling-Klubbs 25-årsjubileum

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 5 000 kronor till Katrineholms Senior-Bowling-Klubb till 25-årsjubileum.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 20)

Dnr KS/2022:62-3.10.1
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-02-23 29 (30)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 20   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat ett protokollsutdrag från 
sammanträdet 2022-02-09, § 4 - Miljonen 2022.

Dnr KS/2022:43-2.7.5

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2021-11-23, §130/21 – Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård.

Hnr 2021:2900

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från 
förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-11-12, § 12 – Sammanträdestider 2022 för 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.

Hnr 2021:2902

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från extra styrelsemöte 2021-12-16.

Hnr 2022:10

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt bilaga från Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2021-12-08, § 30/21 Verksamhetsplan med budget 
2022 - 2024 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Hnr 2022:11, 2022:12

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 2021-12-08, § 31/21 - Uppdrag till länsstyrgruppen gällande 
Tillsammans för barnens bästa. 

Hnr 2022:13

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Gemensamma 
patientnämnden, 2021-12-02 och protokoll från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård, 2021-12-08 har anslagits på Region Sörmlands hemsida.

Meddelande har kommit från Nyköpings kommun att Översiktsplan för Nyköpings 
kommun 2040 har vunnit lagakraft.

Kommunstyrelsens medel till förfogande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-02-23 30 (30)

Ordförandens sign Justerandes sign

RFSL Katrineholm har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Pride 
2021.

Hnr 2022:14

Remiss

Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över 
granskningen – Trafikstrategi för Norrköping.

Dnr KS72021:131-381

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig 
över remissen – Riksarkivets förslag till författningar (RA-KS 2021/00018) FormatE, då 
den besvaras av Sydarkivera.

Dnr KS/2021:319-004

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen förslag till 
revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (Direktiv 2010/31/EU).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun inte 
har några synpunkter att lämna på remissen.

Dnr KS/2021:410-229

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remisserna Vägledning för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget. Bedömningen görs att 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2022:14-1.9.1

Samråd

Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över 
samråd - nytt tillstånd Björshults avfallsanläggning, Nyköpings kommun.

Dnr KS/2022:28-1.9.1
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KS/2022:64 
RESERVATION - AVGIFTER FÖR FRISTÅENDE 
VERKSAMHET 
I samband med att ett regelverk för fristående aktörer inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidsverksamhet togs fram föreslogs också att Katrineholms kommun skulle inrätta en avgift för 
ansökan. 

I dagsläget finns endast en fristående aktör inom pedagogisk omsorg i vår kommun. Vi ser gärna 
fler fristående aktörer då det bidrar till ökad valfrihet och möjlighet för föräldrar och barn att hitta 
en verksamhet som passar just deras behov. 

Avgiften som föreslås är lika oavsett verksamhet. Det vill säga att det är samma oavsett om det är 
en stor förskola eller en mormor som ska bedriva pedagogisk omsorg för en handfull barn. Den 
kommer inte att täcka kommunens kostnad för att hantera ansökan. Däremot kommer den ha en 
avskräckande effekt. 

Vi vill förenkla för företag och välkomna fristående aktörer och yrkade att avslå förslaget att införa 
en ansökningsavgift. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 februari 

Victoria Barrsäter, C 

Inger Fredriksson, C 

Juha Frondelius, KD

Bilaga A kommunstyrelsen 2022-02-23 § 3
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Bilaga C kommunstyrelsen 2022-02-23 § 7

              

                     

DNR KS/2021:222

Reservation angående Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld

I svaren till motionen pekas på det arbete som görs idag inom kommunens organisation för att höja 
kompetensen för att bättre kunna möta relationsvåld. Det är självklart positivt. Tyvärr räcker det 
inte. Hela samhället behöver få ökad kunskap om hur vi tillsammans i samhället kan upptäcka och 
agera vid misstänkt våld i nära relationer. En möjlighet att göra detta är, vilket vi föreslår i motionen, 
att erbjuda föreningar utbildning. 

Alla vägar som kan leda till ett tryggare samhälle måste användas. Vi har inte råd med mindre.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 23 februari 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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Bilaga D kommunstyrelsen 2022-02-23 § 10

              

                     

DNR KS/2022:16 1.3.1

Reservation angående Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Detta ärende visar på nytt behovet av en tvärpolitisk arvodeskommitté, som tar fram 
förutsättningarna för det politiska arbetet och som kan arbeta fram lösningar till de frågor som kan 
uppkomma under mandatperioden. Det är inte acceptabelt att samma personer som berörs av 
förslagen också ska fatta beslut om dem.

Bestämmelser ska arbetas fram inför ett val, för att kunna tillämpas under en följande mandatperiod 
och de som dömer av bestämmelserna ska inte vara desamma som omfattas av dem. 

Mot bakgrund av detta yrkade vi att en arvodeskommitté tillsätts.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 23 februari 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Comfact Signature Referensnummer: 1296994



!"#$%&'()*+,-.--/.-/-0,

12$34%*#,5##$"&6',!17-.-890:;,

!"#$%#&''

!"#$%%&''()*+",'$--,*)'$.*"--,/-)*,01(,'()*%/.('$*0()%'(23'2("*,454464577,

<=#'$3)+,>%*?@A"$#%'#,6',B$@&",'&6"3#,("$,'&,'$32##"$A*"#3,%,4)++C&3#5$'*3'&,C&6'$,
%&&'D"$"&6',+"&6"#A'$%)6,4"&,D%,%&#',5$4",'**'$,$'3'$D'$",)33E,F%,@&34"$,6)G4,B'&)+,6'##",
32$34%*6",5##$"&6',+"$4'$","##,D%,%&#',3#H$,I"4)+,6'&,34$%D&%&B,J3',G%#"#'#,&'6"&K,%,$'+%33D"$'#,
3)+,$@$,'#"AA,-,"D,6'&,L3#$",=@$I%="$#'&,%,!"#$%&'()*+M,+'**"&,N'6'&,)G(,1#$2&B3#)$AE,,

!"#$%&'()*+,-./*,,0'.1%#,)23(%.*4/-5.6()*3($.#$$.6788#.($#99.:.#3.;('.<-$%#.=>%6&1#%$('.
&."#$%&'()*+,?.;(+('.,(++#'.@(;('.*4).A$%2'8-$*%9B.=>%.#$$.15.($$.-#,,#')5++($.328-7-$(,.
1>%.$%#1&/('.95.328.CD.2%.;($.#'8(+28($.#$$.;(''#.-$%24/#.9+#'(%#-.*4).6788-.&'*,.('.&'$(.#++$.
1>%.#3+28-('.$&;-)*%&-*'$B!.

O'#,=%&&3,+H&B",I$",34$%D&%&B"$,%,$'+%33D"$'#M,%&#',+%&3#,62$,?2$&D2B3#$"=%4'&3,=@$6'*"$,*5=#3,
=$"+E,O'#,2$,('*#,$2##,"##,3"#3",AH,'&,CAA$C3#&%&B,)G(,C#D'G4*%&B,"D,6'#,I'=%&#*%B",?2$&D2B3&2#'#,
B'&)+,!"#$%&'()*+E,P##,62$'+)#,=@$'3A$H4",&5",D2B"$,2$,+)#,I"4B$C&6,"D,6'#,"**D"$*%B",
4*%+"#*2B',D%,I'=%&&'$,)33,%,'&,='*A$%)$%#'$%&BE,

Q2$,6'#,B2**'$,'&,'D'&#C'**,@4&%&B,"D,B)63#$"&3A)$#'$,#%**,)G(,=$H&,!"#$%&'()*+,3'$,D%,'&,
C#D'G4*%&B,"D,?2$&D2B3=@$I%&6'*3'$&",+'6,R)B%3#%4G'&#$C+,3)+,'&,IH6',*H&B3%4#%B,)G(,4*)4,
H#B2$6E,S)63,3)+,4)++'$,#%**,!"#$%&'()*+,D%",?2$&D2B'&,=@$,)+*"3#&%&B,I@$,2D'&,*2+&",
!"#$%&'()*+,D%",?2$&D2B'&E,

T@$,>%*?@A"$#%'#,6',B$@&",%,!"#$%&'()*+3,4)++C&,

Q%G4*"3,P6"+33)&,

Bilaga  E kommunstyrelsen 2022-02-23 §17

Comfact Signature Referensnummer: 1296994



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHAN SÖDERBERG
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08778d0cc021b56df81655b4e87631fc4c
DATUM & TID: 2022-03-01 18:59:02 +01:00

NAMN: JUHA FRONDELIUS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08981828ce1f9a7d4d38158cb7dfe0b78d
DATUM & TID: 2022-03-01 19:36:03 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-01 19:36:17 +01:00
Ref: 1296994
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1296994

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Pågående uppdrag, projekt och händelser
	Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - Fristående verksamheter
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång


	Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Delårsrapport per den sista juni 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
	Reservation
	Särskilt yttrande

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång
	Särskilt yttrande


	Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till remissinstansernas yttranden.
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång


	Svar på motion om temaparker/lekplatser
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas yttranden.
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning

	Svar på motion om musikinstrument för lekplatser
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas yttranden.
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktige beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad gäller att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för förtroendevalda med årsarvode på mindre än 2 procent. Beslutet gäller retroaktivt från 2022˚01-˜01.
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång


	Kommunstyrelsens årsredovisning 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Delegation – beslut om bidrag för projekt inom ramen för hälsoåret
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Bidrag till Katrineholm Cupallians - Katrineholm Cup Fotboll
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Sponsring till disco-VM 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Remissyttrande till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
	Kommunstyrelsens beslut
	Särskilt yttrande

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Särskilt yttrande


	Entledigande och val av deltagare i näringslivsrådet 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Anmälan av delegationsbeslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
	Avskrivning av fordran
	Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig resultatlösa att avskriva följande:
	Yttrande över ansökan till Hemvärnet
	Tilldelningsbeslut
	Svar på remiss - Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035
	Svar på remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)
	Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022
	Bidrag till Stjärnkliniken Cup 2021 - Katrineholm Bandy (KVBS)
	Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Backavallen
	Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 26 januari 2022
	Yttrande från Katrineholms kommun angående samrådshandling för förbigångsspår Katrineholm - diarienr TRV 2020/27300
	Återbetalning av förskoleavgifter
	Bidrag till staty av Elin Wägner
	Svar på remiss - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter
	Kommunstyrelsen ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till miljödepartementet om sitt eget. (KS Del/2022 § 11)
	Avslag begäran om allmän handling priser för ramavtal beläggning och anläggningsarbeten Katrineholm och Vingåker, TI 2019-2035
	Bidrag till Katrineholms Senior-Bowling-Klubbs 25-årsjubileum


	Meddelanden
	Kommunstyrelsens beslut
	Protokoll och protokollsutdrag
	Kommunstyrelsens medel till förfogande
	Remiss
	Samråd


	Underskriftssida

		2022-03-01T18:36:21+0000
	Comfact AB




