
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2022-04-27 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 - 
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) (§§ 40-
50), Mica Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), 
Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S),  John Ogenholt (KD) (§§ 38-39) 

Ersättare Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer 
Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, Jakob Jansson (VD +Katrineholm), HR-chef Susanne Sandlund, 
avdelningchef Erik Bjelmroth, förvaltningschef Lena Ludvigsson, Ekonomichef Regina 
Jalvemyr

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-05-04 digitalt

Paragrafer § 38-  § 50

Datum för anslags uppsättande 2022-05-05 Datum för anslags nedtagande 2022-05-27

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Kommunstyrelsens verksamhet
Fördjupad personalstatistk

Personalchefen Susanne Sandlund ger en fördjupad bild av personalstatistiken inom 
kommunen. Bland annat redovisas sjukfrånvaron och framåtsyftande åtgärder som 
vidtas.

Kompetensförsörjning

Personalchefen Susanne Sandlund informerar om arbetet med kompetensförsörjning 
inom kommunen. Katrineholms kommun arbetar utifrån en modell kallad ARUBA: 
Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta.

Näringslivsrådet

Christer Sundqvist (M) (ordförande i näringslivsrådet) informerar om aktiviteter inom 
näringslivsrådet.

Flyktingmottagande 2022

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om läget gällande flyktingmottagande. I 
nuläget är det Migrationsverket som ansvarar för flyktingmottagandet och det har inte 
anvisats några flyktingar till Katrineholm. Lagen om jämnare fördelning av mottagande 
beräknas träda i kraft den 1 juli och syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning 
mellan landets kommuner när det gäller boenden åt skyddssökande från Ukraina.

Utfallprognos 2022

Ekonomichefen Regina Jalvemyr redogör för utfallsprognosen för 2022 baserad på mars 
månads resultat. För närvarande visar prognosen på ett underskott för nämnderna på 
4,8 mkr. På grund av en ökad inflation signalerar flera förvaltningar om 
kostnadsökningar. Det totala resultatet uppgår enligt prognosen till 49,2 mkr högre än 
budgeterat.
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§ 39

Omvärldsbevakning
Jakob Jansson (VD +Katrineholm) presenterar sig för kommunstyrelsen. Vidare 
presenteras en nulägesbeskrivning inom verksamheten samt vad som är aktuellt framåt. 

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Victoria 
Barrsäter (C) samt Jakob Jansson (VD +Katrineholm). 
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§ 40 KS/2021:116  212

Detaljplan för Lövåsen-Uppsala , del av fastigheten 
Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun 

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

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 april 2022 § 34 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande, daterat den 23 mars 2022, avseende detaljplan för Lövåsen-
Uppsala, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.

Detaljplanen syftar till att ta fram etableringsbar mark för bilservice, 
drivmedelsförsäljning samt verksamheter kopplade till dessa, såsom handel med mera. 
Detaljplanen ska utformas så att en utbyggnad av en förbifart från rondellen söder om 
planområdet till riksväg 56 är möjlig. Uppsala gårds gamla tomtplats (fornlämning under 
mark) bevaras i den mån det är möjligt. Områden med hävdgynnad flora bevaras 
(utanför detaljplanen). Vid korsningen mellan Uppsalavägen och RV 52/56/57 lämnas 
mark utanför detaljplanen för att det ska vara möjligt att bygga en rondell vid behov.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-04-06, § 34

 Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Uppsala

 Plankarta - detaljplan för Lövåsen-Uppsala

 Granskningsutlåtande - detaljplan för Lövåsen-Uppsala

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg 
(S), Nicklas Adamsson (MP) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 41 KS/2022:124  

Ansvar för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ska ansvara för 

kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
2. Kommunstyrelsen uppdras att justera bygg- och miljönämndens reglemente i 

enlighet med ovanstående beslut. 

Sammanfattning av ärendet
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, 
så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller 
behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen. Misstänkta 
transaktioner med och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till 
polisen. Exempel på ämnen som berörs av lagstiftningen är ammoniumnitrat, klorater 
och perklorater, nitrometan, väteperoxid, svavelsyra och salpetersyra. Beroende på 
koncentration omfattas de av olika restriktioner. 

Enligt 6 § Lag om sprängämnesprekursorer är det kommunen som ansvarar för tillsynen 
enligt artiklarna 5 och 7 - 9 i EU:s förordning 2019/1148 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. Kommunen ska också ansvara för tillsynen över att enskilda 
inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren 
för tillstånd är uppfyllda enligt EU-förordningen.

En viktig del i kommunernas tillsyn är att kontrollera att "ekonomiska aktörer" dvs 
företag som tillhandahåller produkterna på marknaden efterlever reglerna. De som 
säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland 
annat kontrollera att dessa har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) att förvärva produkterna. För en del produkter råder förbud att sälja 
dem till enskilda. Kommunen behöver i ett första steg identifiera de ekonomiska aktörer 
som har aktuella produkter i sitt sortiment. Det kan till exempel röra sig om:

 Färg- och järnhandel

 Lantbruks- och trädgårdshandel

 Pool- och spabutiker

 Hobbyaffärer (modellflyg, bilar, båtar)

MSB avser att under våren 2022 utarbeta närmare vägledning för hur kommunerna kan 
genomföra sin tillsyn.

I en stor del av Sveriges kommuner har den nämnd som ansvarar för miljötillsynen givits 
ansvaret för att sköta tillsynen enligt denna lag. I propositionen pekas också på fördelen 
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att samordna tillsynen med kemikalietillsynen. Bygg- och miljönämnden föreslås därför 
få uppdraget att ansvara för tillsynen enligt lag om sprängämnesprekursorer. Som ett 
resultat av detta behöver även ett förslag till taxa tas fram till kommunfullmäktige för 
beslut.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-04-06, § 42

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 42 KS/2022:116  

Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025 
enligt upprättat förslag. Driftbudgeten i planeringsdirektivet kommer att uppdateras 
med ny skatteprognos efter 28 april 2022. Om den uppdaterade skatteprognosen 
väsentligt försämrar resultatet kommer ett nytt planeringsdirektiv tas fram i maj.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), 
Victoria Barrsäter (C) och Johan Frondelius (KD). Reservationerna redovisas som bilaga A 
och B.

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

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) och Tony Rosendahl (V) får foga ett särskilt 
yttrande till protokollet. De särskilda yttrandena redovisas som bilaga C och D.

Sammanfattning av ärendet
Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025 har 
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun påbörjas den årliga planeringsprocessen 
på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet 
innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 
2023-2025. 
I planeringsdirektivet anges också vilka preliminära ramar som nämnderna ska utgå från 
i sin beredning av underlag för övergripande plan med budget. Driftbudgeten i 
planerings-direktivet kommer att uppdateras med ny skatteprognos efter 28 april 2022. 

För beredning av övergripande plan med budget 2023-2025 ges nämnder och bolag i 
uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar i 
planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2022.

Övergripande plan med budget 2023-2025 planeras att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 oktober och beslutas av kommunfullmäktige den 21 november 
2022. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan nämndernas planer inte 
fastställas innan planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget ska 
fastställas senast i februari 2023.

Ärendets handlingar

Comfact Signature Referensnummer: 1347236



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-04-27 8 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-21

 Förslag till planeringsdirektiv 2023 med plan 2024-2025

 Kristdemokraternas förlag – Planeringsdirektiv 2023-2025

 Centerpartiets förslag – Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Johan Söderberg (S), 
Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Christer 
Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C) samt ekonomichefen Regina Jalvemyr.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till 
Centerpartiets förslag – Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025. Vidare att en 
tvärpolitisk budgetberedning ska tillsättas.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förlag – Planeringsdirektiv 2023-
2025. Vidare instämmer han i yrkandet om tvärpolitisk budgetberedning.

Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på yrkandet om tvärpolitisk budgetberedning.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens förslag till beslut och 
vart och ett av de framförda förslagen om planeringsdirektiv. Han finner att styrelsen 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens 
förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden proposition på Inger Fredriksson (C) med 
fleras yrkande om att en tvärpolitisk budgetberedning ska tillsättas och finner att 
kommunstyrelsens avslår detta.

Särskilt yttrande

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

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten
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§ 43 KS/2022:131  

Utökad satsning på fortbildning av barnskötarbiträden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en utökad satsning av barnskötarbiträden som 
finansieras genom omfördelning av 1 110 000 kronor från kommunstyrelsens medel till 
förfogande till bildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun satsar på att höja kompetensen och utbildningsnivån inom 
förskolan som är det första viktiga steget i barns utveckling och lärande.

I slutet av våren 2022 får 34 av förskolans medarbetare sin gymnasieexamen som 
barnskötare efter ett år av studier kombinerat med arbete inom ramen för en 
kommunal satsning på fortbildning inom förskolan. De studerande vittnar om den ökade 
arbetsglädjen de känner när de har fått en större förståelse för vad uppdraget i 
förskolans läroplan innebär i arbetet med barnen samtidigt som kvaliteten i 
verksamheten höjs när andelen adekvat utbildad personal höjs. Det bidrar till att öka 
måluppfyllelsen för det kommunala resultatmålet ”Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet.

Fortbildningen av barnskötarbiträden kompletterar den pågående 
uppdragsutbildningen där 12 stycken barnskötare studerar till förskollärare. Utifrån den 
positiva erfarenheten av den snart avslutade omgången fortbildning för 
barnskötarbiträden ser bildningsförvaltningen det som önskvärt att en ny omgång 
barnskötarbiträdande fortbildas med gymnasieexamen som barnskötare. Fortbildningen 
föreslås starta hösten 2022 och slutföras våren 2023. 

Katrineholms kommun satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare där man som 
medarbetare gärna vill arbeta och fortsätta att utvecklas. Genom den här satsningen 
stärks den professionella kompetensen som underlättar arbetet med att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt kring värdegrundsfrågor och den barnsyn och kunskapssyn 
som genomsyrar läroplanen. 

15 lämpliga och intresserade deltagare har identifierats för insatsen. 

Total kostnad beräknas till 1 110 000 kronor enligt nedan:

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförandes skrivelse, 

2022-04-19
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 44 KS/2022:129  

Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter 2022 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviteter 2022 

finansieras genom omfördelning av 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens medel 
till förfogande.

2. Om statliga medel för kostnadsfria lovaktiviteter för sommaren 2022 tilldelas 
Katrineholms kommun ska dessa avräknas från den av kommunstyrelsen beviljade 
summan. 

Sammanfattning av ärendet
Lyckliga Gatorna genomför årligen kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och 
unga. Tidigare års sommarlovsaktiviteter har i huvudsak finansierats genom statsbidrag. 
För 2022 har ännu inga besked om statsbidrag för ändamålet aviserats och för att kunna 
säkerställa genomförandet av sommarens lovaktiviteter föreslås kommunstyrelsen 
omfördela 1 000 000 kr till verksamheten, vilket är i nivå med tidigare års 
sommaraktivitetsbudget.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförandes skrivelse, 

2022-04-19

Beslutet skickas till:

Kommmunledningsförvaltningen – ekonomi

Kulturnämnden

Akten 
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§ 45 KS/2022:126  

Extra anslag för att möjliggöra fler kultur- och 
nöjesarrangemang under 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 150 000 kronor till kulturnämnden för att 
möjliggöra fler kultur- och nöjesarrangemang under 2022. Anslaget tas ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Kulturlivet har i mycket hög grad påverkats och begränsats av pandemin under de 
senaste åren. Det har samtidigt ökat medvetandet om hur viktigt kultur är för 
människors hälsa, välmående och möjligheter till gemenskap. Nu när restriktionerna 
lättats finns ett stort behov efter att få uppleva och delta i olika aktiviteter igen. I 
kommunplanen är ett av resultatmålen - Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv - och i årets 
plan med budget framgår att fokus i år är att skapa goda förutsättningar för en återstart 
av kultur-, idrotts- och fritidslivet i Katrineholms kommun.

För att möjliggöra ett större utbud av kulturarrangemang för de som bor i eller besöker 
Katrineholm och samtidigt ge en extra skjuts till återstarten av kulturlivet i Katrineholm 
föreslås kulturnämnden få ett extra tillskott om 150 000 kr för 2022 för att utöka 
bidragspotten för projektbidrag och arrangemangsgaranti, samt för att om intresse finns 
bland föreningarna stötta med en kompetenshöjande insats i arrangörskap.  

Kulturnämndens föreningsbidrag har till syfte att stödja det lokala kultur- och 
föreningslivet för att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i 
staden. Föreningarna har en betydelsefull roll för kulturlivet i Katrineholms kommun. 
Genom att engagera och aktivera kommuninvånare skapar föreningarna bra 
förutsättningar för ett gott liv och en förbättrad folkhälsa. Samarbete mellan kommun 
och föreningar är ett nyckelord och Katrineholms kommun stödjer föreningslivet bland 
annat genom bidragsgivning.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförandes skrivelse, 

2022-04-14 

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 46 KS/2022:133  

Yttrande över remiss från delar till helhet - En reform 
för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet, SOU 2021:93 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens yttrande och översänder det till 
socialdepartementet som Katrineholms kommuns yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Till socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 finns ett förslag på yttrande över 
remiss Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93. Katrineholms 
kommun är inte en av de utpekade remissinstanserna, men socialnämnden gör 
bedömningen att kommunen bör besvara remissen.

Regeringen beslutade i juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för 
personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk 
diagnos eller närliggande tillstånd. 

Under utredningens gång utökades målgruppen till att innefatta alla personer med 
skadligt bruk eller beroende oavsett psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Det 
identifierades även ett behov av att se över tvångslagstiftningen. Utredningens förslag 
föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-20

 Yttrande från socialförvaltningen,2022-04-19

 Socialnämndens beslut 2022-04-26, § 19

 Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93 – 
regeringen.se

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Christer 
Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Michael Hagberg (S) samt 
förvaltningschefen Lena Ludvigsson.
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Beslutet skickas till:

Socialdepartementet

Socialnämnden

Akten
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§ 47 KS/2022:23  

Redovisning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - april 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande för april 2022 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2022 till 5 000 000 kronor. 

Ackumulerat till och med den 14 april 2022 har det beslutats om 546 400 kronor. Kvar att 
besluta om finns 4 453 600 kronor. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-14

 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande – april 2022

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1347236



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-04-27 17 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 48 KS/2022:128  

Förlängning av styrdokument - Ljusplan för 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Ljusplan för Katrineholms 
kommun, längst till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet Ljusplan för Katrineholms kommun har idag en giltighetstid fram till den 
sista december 2022. Ljusplanen 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 Ljusplanen för 
Katrineholm kommun tills den kan revideras utifrån den nya Översiktsplanen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-20

Ljusplan Katrineholms kommun, Ljusplan Katrineholms kommun gäller från den 1 
januari 2020.pdf

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 

Akten
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§ 49   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Beläggnings- och anläggningsarbete Katrineholm, Flen och Vingåker Dnr TI 2021-1170. 
(KS Del/2022 § 55)

Dnr 2021:166-000

Förordnande av ekonomichef 11-14 april 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar Regina Jalvemyr att 
under perioden 11–14 april 2022 förordna rollen som ekonomichef till Marita Asplund 
Håkansson. (KS Del/2022 § 46)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 47)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 54)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 56)

Dnr KS/2022:3-9.3.4

Bidrag till Föreningen Romska rättigheter för firande av den romska 
internationella dagen

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 10 000 kronor till Föreningen Romska rättigheter för firande av den 
romska internationella dagen.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 32)

Dnr KS/2022:83-3.10.1

Bidrag till Katrineholm Vingåker Zontaklubb för Areamöte

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 2 500 kronor till Katrineholm Vingåker Zontaklubb för Zonta International 
Distrikt 21 Areamöte i Katrineholm.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 33)

Dnr KS/2022:95-3.10.1
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Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Mer motion åt pensionärerna

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja SPF Seniorerna 
Näckrosen ett bidrag på 30 000 kronor till projektet mer motion åt pensionärerna.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 36)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Naturen som vän

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Katrineholms 
äventyrsklubb ett bidrag på 30 000 kronor till projektet Naturen som vän.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 37)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Pensionärsdag vid Djulö Herrgård

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja seniorerna SPF 
Linden ett bidrag på 18 000 kronor till projektet Pensionärsdag vid Djulö herrgård.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 38)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Bygdetrampet

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja CK Ceres ett bidrag 
på 12 000 kronor till projektet Bygdetrampet.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 39)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Ett friskare Katrineholm

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja IF Friskis och 
Svettis i Katrineholm ett bidrag på 5 120 kronor till Rörislicenser till förskollärarna i 
Katrineholms kommun.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 40)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Hälsodag på Spetebyhall

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Belinda Jones 
Alaton ett bidrag på 31 550 kronor till projektet Hälsodag på Spetebyhall.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 41)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Ingrid Siggesdotters marknad

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja spelföreningen 
Kattcon ett bidrag på 39 986 kronor till projektet Ingrid Siggesdotters marknad.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 42)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Konst i vården

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Konststudieklubben i Katrineholm ett bidrag på 1 300 kronor till projektet Konst i vården.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 43)
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Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Hela Katrineholm hittar ut 2022

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Katrineholms 
orienteringsklubb ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Hela Katrineholm hittar ut 
2022.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 44)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa FunkisYran

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Studiefrämjandet 
Sörmland ett bidrag på 25 200 kronor till projektet FunkisYran.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 48)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

 

Comfact Signature Referensnummer: 1347236



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-04-27 21 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 50   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna

Protokoll och protokollsutdrag

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-03-04, § 5 – Inriktningsbeslut för ekonomiinformation.

Hnr 2022:637

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte 2022-2023 mellan polisen och Katrineholms kommun.

Hnr 2022:581

Lagakraft

Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att Detaljplan för Lövåsen, del av 
fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun har vunnit laga kraft 2022-04-05.

Hnr 2022:751

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen - Avfallsplan 
Finspångs kommun 2022-2030. Ärendet har översänts till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och har föredragits för kommunstyrelsens ordförande.
Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2022:71-1.9.1

Övrigt

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt årsberättelse 2021.

Hnr 2022:712

Leader Södermanland har översänt information gällande medfinansiering för Leader 
Södermanland 2023-2027.

Hnr 2022:767
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DNR KS/2022:116

Reservation angående Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025

Katrineholms kommuns ekonomi är en angelägenhet för alla partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. Centerpartiet och Kristdemokraterna anser därför att det nu mer än någonsin, 
med all osäkerhet som råder, behöver tillsättas en budgetberedning, så att alla partier får insyn, 
kunskap och möjligheter att bidra för hela Katrineholms bästa.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att 

Kommunstyrelsen tillsätter en tvärpolitisk budgetberedning.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 april 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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DNR KS/2022:116

Reservation angående Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025

Att ta fram förutsättningarna för att lägga en budget för Katrineholms kommun har sällan varit så 
svårt som nu. De två senaste årens pandemi har ersatts av Rysslands invasion av Ukraina, som kastar 
mörka skuggor över hela världen.

Kommunen påverkas självklart av osäkerheten. SKRs, Sveriges Kommuner och Regioners, 
skatteprognos har inte presenterats när kommunstyrelsen i april ska fatta beslut om nämndernas 
planering för kommande budget 2023 och framåt. Därtill kommer att ett nytt pensionsavtal ökat 
kostnaderna för pensionerna med i stort sett det reformutrymme som funnits för att göra satsningar 
och prioriteringar. Kommunledningens politiska majoritet aviserar dessutom att ett omarbetat 
förslag till planeringsförutsättningar kan komma vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Centerpartiet väljer därför att presentera en del förslag som vi vill se genomförda för hela 
Katrineholms bästa utan prislappar, totalkalkyl (driftsbudget) eller investeringsbudget.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att Centerpartiets planeringsdirektiv skulle arbetas in i förslaget.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 april 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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Bilaga D kommunstyrelsen 2022-04-27 § 42

Särskilt yttrande. Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024–2025 
KS/2022:116

I budgetprocessen i Katrineholm saknas idag likvärdiga villkor för alla partier att arbeta med sina 
budgetförslag. En budgetberedning där samtliga partier får delta på lika villkor skulle underlätta för 
samtliga partier att arbeta med sina budgetförslag. Majoriteten har ju tillgång till hela 
tjänstemannaorganisationen som tar fram underlag och räknar på deras förslag. Något som vi i 
oppositionen inte har. Majoriteten har även tillgång till den senaste information som vi i 
oppositionen inte alltid får ta del av.

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att arbeta för att budgetprocessen underlättas för samtliga 
partier där en budgetberedning är en viktig del i den processen.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 3/5 - 2022
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