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Datum, plats och tid 2022-03-09 Tallåsaulan, Läroverksgatan 1, klockan 08:30 – 12:15
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), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S),  Gunilla Magnusson (S)

Ersättare John Ogenholt (KD), Michael Hagberg (S), Camilla Hermansson (SD), Thomas Selig (V), Karin 
Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, fastighetschef Stefan Jansson, ekonomichef Regina Jalvemyr, 
verksamhetscintroller Anna Marnell, förvaltningschef Johan Lindeberg, Martin Edgélius (M), tf 
förvaltningschef PascalTshibanda, förvaltningschef Rickard Bardun, Johanna Karlsson (S), 
förvaltningschef Lena Ludvigsson, ekonom Kenny Tsoi, verksamhetsstrateg Lars Hernevid, 
förvaltningschef Sara Alexanderson, Roger Ljunggren (S), Ingemar Eriksson (VD Katrineholms 
Fastighets AB), Per-Åke Perman (ekonomichef Katrineholms Fastighets AB), Asoos Rasool (VD 
Sörmland Vatten och Avfall AB)

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare:Tony Rosendahl (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-03-10

Paragrafer § 21 - § 24

Datum för anslags uppsättande 2022-03-10 Datum för anslags nedtagande 2022-04-01

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 21 KS/2021:403  452

Information om yttrande av ny avfallsplan 2023-2032 
 Samråd av ny avfallsplan har inkommit från Sörmland Vatten och Avfall AB där 

kommunen ges möjlighet att yttra sig. Yttrande ska vara inskickat senast den 15 
mars.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som hanteras 
på bygg- och miljönämndens sammanträde den 9 mars. Bygg- och miljönämndens 
yttrande utgör underlag för kommunstyrelsens vidare hantering av ärendet som 
hanteras som ett informationsärende vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande tar beslut om kommunens yttrande på delegation 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 Kommundirektören Sari Eriksson informerar om läget inom kommunen med 
anledning av den pågående situationen i Europa.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari 
Eriksson. 
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§ 22 KS/2022:55  

Katrineholms kommuns årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning 
för 2021, med ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga 6.

Sammanfattning av ärendet
Den kommunala koncernens resultat (132,2 mnkr) är det högsta som redovisats under 
de senaste fem åren. Kommunens resultat (91,3 mnkr) är främst en följd av höga 
generella och riktade statsbidrag. Nämndernas resultat ligger totalt sett i nivå med 
budget. Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms 
Industrihus AB ett högt resultat (42,5 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst och 
Katrineholm Vatten och Avfall AB redovisar negativa resultat, men på låga nivåer.

Pandemin har även under 2021 påverkat både verksamheter och ekonomi i hög grad. 
Kommunernas planeringsförutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. De ekonomiska 
effekterna av pandemin på den offentliga ekonomin lindrades genom omfattande 
stimulans från staten. Det bidrog till goda ekonomiska resultat i kommunsektorn precis 
som under 2020. Genom att konjunkturläget utvecklades positivt och skatteunderlaget 
ökade blev kommunens skatteintäkter betydligt högre än vad som prognostiserades vid 
årets början. Detta är huvudorsaken till kommunens goda resultat för året. 

Katrineholm är en expansiv kommun med stora investeringsvolymer. 
Kommunkoncernen har en hög skuldsättning och står inför stora investeringar också 
kommande år, vilket kommer öka skuldsättningen ytterligare. Kommunen har trots det 
goda förutsättningar för en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas 
och investeringstakten minskar de kommande åren. Annars minskar 
handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta behoven i 
en växande verksamhet. 

Inom kommunkoncernen pågår ett flertal stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det 
gäller bland annat byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden 
för äldre. Totalt uppgår bolagens investeringar till 449 mnkr 2021.

Av budgeterade medel för investeringar i kommunen har totalt 69 procent nyttjats under 
året. Totalt begär nämnderna ombudgetering av investeringsmedel för ej påbörjade 
projekt motsvarande 9,9 mnkr. Ytterligare 22,8 mnkr av budgeterade investeringsmedel 
förs över till 2022 för projekt som påbörjats under året.

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat 
in, främst till följd av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 
december 2021. Invånarantalet var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år 
och bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolkningsmålet för 
mandatperioden.
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Årsredovisningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som 
uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 
procent av skatteintäkterna, vilket innebär att det finansiella målet att resultatet ska 
uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnåddes. Det finansiella målet att 
nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna bedöms som delvis 
uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 inte 
räknas in skulle målet varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin 
bidrog till en onormalt låg nettokostnadsökning. Målet att avskrivningarna under 
mandatperioden inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten nås inte för året 
och bedöms bli svårt att nå under mandatperioden. För ökad måluppfyllelse krävs 
åtgärder för att dämpa investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar. 

Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. För 
de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder 
vidtagits som förväntas förbättra måluppfyllelsen under kommande år. Den samlade 
bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, 
har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2021 och att 
kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02

 Årsredovisning 2021

 Presentation av årsredovisning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C), Cecilia Björk (S), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), 
Christer Sundqvist (M), Christoffer Öqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Mica 
Vemic (SD) samt ekonomichefen Regina Jalvemyr, förvaltningschefen Johan 
Lindeberg, Martin Edgélius (M), tf förvaltningschefen Pascal Tshibanda, 
förvaltningschefen Rickard Bardun, Johanna Karlsson (S), förvaltningschef 
Lena Ludvigsson, verksamhetsstrategen Lars Hernevid, Roger Ljunggren 
(S), Ingmar Ericsson (VD Katrineholms Fastighets AB), Asoos Rasool (VD 
Sörmland Vatten och Avfall AB).

Ekonomichefen Regina Jalvemyr anmäler att i handlingarna till 
kommunfullmäktige kommer tabellen på sidan 64 att justeras gällande 
kassaflödesanalysen, i enlighet med påpekande från revisorerna. 
Ändringen redovisas vid dagens sammanträde.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 23 KS/2022:19  

Yttrande avseende ansökan om nätkoncession för två 
luftledningar från Hedenlunda till Oxelösund 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltninges förslag till yttrande 
med den beslutade ändringen införd och överlämnar det till 
Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd 
att bygga och använda två kraftledningar (nätkoncession för linje).

Ansökan avser två luftledningar från Hedenlunda till Oxelösund inom Flens, 
Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län. De ska drivas 
med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning)

Katrineholms kommun har tidigare inkommit med samrådsyttrande 2019-11-06 samt 
kompletterande samrådsyttrande 2020-05-05 angående anläggning av ny kraftledning 
mellan Hedenlunda i Flens kommun och SSAB i Oxelösunds kommun.

Katrineholms kommuns yttrande

De investeringar som nu görs i ny teknik och omställning till fossilfri produktion av stål 
som görs på SSAB i Oxelösund ser vi som mycket angelägen och nödvändig.

Katrineholms kommun är inne i en mycket positiv tillväxtfas, vilken också kommer att 
kräva ökad kraftförbrukning pga. att nya exploateringsområden planeras med möjlighet 
till etablering av kraftintensiva verksamheter samt en ökad tillväxt befolkningsmässigt. 
För att möjliggöra denna utveckling kommer det att krävas en utbyggnad av dagens 
kraftledningsnät för att säkerställa befintliga och framtida nya etableringar och 
arbetstillfällen.

Om samtlig utbyggnad av kraftledningsnätet runt och till Katrineholms tätort förläggs 
traditionellt med luftledning kommer det innebära stor påverkan på landskapsbild och 
ge stora intrångseffekter i skog och på jordbruksmark. Därför förordar vi markförlagd 
ledning i denna förläggning samt i framtida förläggningar. Vi ser även positivt på att 
försök pågår att samförlägga ledningar med befintlig ledningsgata eller annan 
infrastruktur.

Ledningens påverkan på samhällsbyggnaden

Katrineholms kommun anser att ledningarna som skall förläggas är förenliga med 
kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser, ledningarna passerar inte nära 
skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
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Katrineholms kommun ser positivt på att linjesträckningen anpassats för att bevara 
värdefulla fågelmiljöer samt att bullrande och störande verksamhet förläggs till tid på 
året då minst störningar för djur- och fågelliv kan uppstå. Kommunen vill särskilt 
poängtera att arbete i vatten ska ske med skyddsåtgärder för att motverka grumling 
samt att mark i anslutning till stränder eller i sumpskogar ska återställas från körskador.

Kommunen vill framhålla att markförlagt nät ger mindre påverkan på 
landsbygdsutveckling, miljö och landskapsbild och är att föredra för framtida dragningar 
av ledningsnät. Den satsning på grön industri och den specifika klimatnytta som sökt 
elnätsdragning ger är av mycket stor betydelse för de regionala klimatmålen och för den 
regionala tillväxten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-04

 www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---
natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2020/arende-2020-103485 

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

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar att i tredje stycket i förslaget till yttrande ska följande text 
strykas:  
i den mån det är möjligt

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med ändringsyrkandet.

Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen

Akten
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§ 24   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Catering Katrineholm Dnr TI 2021-1147. (KS Del/2022 § 23)

Tilldelningsbeslut Vitvaror och hemelektronik Katrineholm Dnr TI 2021-1180. (KS 
Del/2022 § 25)

Dnr KS/2021:166-000

Bidrag till Kajrocken 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 45 000 till Studiefrämjandet Sörmland till Kajrocken 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 § 24)

Dnr KS/2022:66-3.10.1

Förlustgaranti för pjäsen Två flugor - DuD

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja en 
förlustgaranti på 40 000 kronor för en eventuell förlust i samband med uppsättning 
av pjäsen Två flugor.

2. Medlet ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Vid ett eventuellt uttagande av bidrag ska en ekonomisk redovisning av 

arrangemanget göras. (KS Del/2022 § 29)

Dnr KS/2022:68-3.10.1

Bidrag till domare i tävlingar i Katrineholms Ryttarförening

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till Katrineholms Ryttarförening till tävlingsdomare.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 26)

Dnr KS/2022:73-3.10.1

Bidrag till föreläsning - Nattfotboll Katrineholm

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 13 900 kronor till RF Sisu till föreläsning.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/ § 27)
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Dnr KS/2022:74-3.10.1

Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2022 - Kvitterkvällar

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till ABF Sörmland till Kvitterkvällar i stadsparken.

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 § 28)

Dnr KS/2022:75-3.10.1
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