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§ 41 Kommunstyrelsens årsredovisning 2022
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§ 31

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
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§ 32

Kommunstyrelsens verksamhetsområden
Controllern Anna Marnell informerar om Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) som 
redovisar och jämför resultat inom kommunala verksamhetsområden som är av stort 
intresse för invånarna. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner 
och möjliggör jämförelser mellan kommuner och över tid.

Personalchefen Ingrid Lindbom redogör för resultatet av den senaste 
medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2022. Undersökningen är 
en sammanslagning av hållbart medarbetarengagemang och 
medarbetarundersökningen. Syfte är att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang 
men även skapa ett analysunderlag att jämföra mot andra kommuner. Undersökningen 
är uppdelad på arbetsorganisation, arbetsklimat, arbetsbelastning, ledning, 
kompetensutveckling, återhämtning, säkerhet och hälsa. I jämförelse med andra 
kommuner har Katrineholm ett bra resultat.

Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic 
(SD), Ulrica Truedsson (S), Björn Wahlund (L), Johan Söderberg (S) samt controllern Anna 
Marnell och personalchefen Ingrid Lindbom.
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§ 33

Omvärldsbevakning 
Ekonomichefen Susanne Sandlund redogör för kommunens process när det gäller 
betalningsförmåga hos medborgarna i relation till kommunen. Generellt ses en något 
försämrad förmåga till att fullfölja betalningar.

Baljot Singh, Mälardalens Energikontor, informerar om bland annat om klimatdata och 
statistik gällande kommunerna Sörmland. Energikontorets uppdrag är att bidra till en 
hållbar energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Mälardalen. 

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S), Björn Wahlund (L), 
Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Martin Edgélius (M), Björn Wahlund (L), 
Inger Fredriksson (C) samt ekonomichefen Susanne Sandlund och Baljot Singh 
(Mälardalens Energikontor).
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§ 34

Uppdrag, projekt och händelser
Planeringssamordnaren Sara Eresund informerar om hur arbetet med Framtidsplanen 
2050 (översiktsplanen) fortskrider. Under våren 2024 beräknas planen tas upp i 
fullmäktige för antagande.

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Tony Rosendahl (V) samt 
planeringssamordnaren Sara Eresund.
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§ 35 KS/2023:93

Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att flytta all verksamhet, F-6 och fritidshem, från Strångsjö 
skola till Forssjö skola från och med höstterminen 2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Joha Frondelius (KD) 
och Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservation redovisas som bilaga A. Tony Rosendahls 
(V) skriftliga reservation redovisas som bilaga B.

Mot beslutet och till förmån för Mica Vemic (SD) och Filip Lindahl (SD) yrkande reserverar 
sig Mica Vemic (SD) och Filip Lindahl (SD).

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) och Björn Wahlund (L) får foga varsitt 
särskilt yttrande till protokollet. Nicklas Adamssons (MP) särskilda yttrande redovisas 
som bilaga C. Björn Wahlunds (L) särskilda yttrande redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
(Vid utskick av kommunstyrelsens kallelse har bildningsnämnden inte fattat beslut i 
ärendet. Bildningsnämnden sammanträder den 14 februari, protokollsutdrag skickas ut 
innan kommunstyrelsens sammanträde)

Hösten 2020 noterade bildningsförvaltningen en kraftig minskning av de redan låga 
antalen inskrivna elever på Strångsjö skola. De kommande tre mätningarna bekräftades 
indikationerna av att antalet elever inskrivna på Strångsjö skola sjunker och i slutet av år 
2022 kunde förvaltningen konstatera att trenden håller i sig sju mätningar i rad.

Till hösten 2023 bedömer bildningsförvaltningen att endast cirka 40 elever kommer att 
vara inskrivna på Strångsjö skola; en siffra som ständigt har minskat sedan höstterminen 
2020. De årskurser som främst är berörda av det sjunkande elevantalet är årskurs 4-6.

Samtidigt har bildningsförvaltningen under flera års tid haft svårigheter med rekrytering 
av behöriga lärare till Strångsjö skola. I samband med de vikande elevantalen fortsatte 
rekryteringsproblematiken för att sedan eskalera till utomordentliga svårigheter under 
de sista åren. I skrivande stund är endast en pedagog på skolan behörig för uppdraget i 
förskoleklass medan skolan till höstterminen 2023 står inför en rekrytering av hela 
personalstyrkan.

Bildningsförvaltningen har på grund av denna situation fått i uppdrag av 
bildningsnämnden att göra en utredning med syfte att identifiera metoder för att möta 
dessa strukturförändringar och komma med förslag på insatser för att i framtiden 
kvalitetssäkra en trygg, likvärdig skola med hög utbildningskvalitet för alla elever.
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Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
bör satsa på att genomföra ett antal omedelbara insatser som förväntas ge betydande 
och direkt effekt på såväl undervisningskvalitet som effektiv användning av tillgängliga 
personella resurser. Vilket bland annat innebär flytt av all verksamhet, F-6 och 
fritidshem, från Strångsjö skola till Forssjö skola.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Bildningsnämndens beslut, 2015-02-14, § 15

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen

 Utredning bildningsförvaltningen – Strångsjö skola

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson 
(MP), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), 
Johan Söderberg (S), Björn Wahlund (L), Filip Lindahl (SD) samt förvaltningschefen Johan 
Lindeberg och verksamhetschefen Margareta Norling.

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Mica Vemic (SD) och Filip Lindahl (SD),  i första hand på återremiss av förslaget för 
fördjupande konsekvensanalys utifrån ett helhetsperspektiv och i andra hand på avslag.

Johan Söderberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner han att ärendet ska avgöras idag, ställer han sedan 
proposition på förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet. 
Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. 

I enlighet med detta ställer han proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet.  Han finner att styrelsen 
biträder förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) och Björn Wahlund (L) framför till kommunstyrelsen att de 
önskar få foga varsitt särskilt yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 36 KS/2023:90

Åläggande om gångbanerenhållning m.m. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat styrdokument Åläggande om 
gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06) i enlighet med service- och tekniknämndens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade den 26 januari 2023 att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Åläggande om gångbanerenhållning 
m.m. i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag.

I styrdokumentet regleras fastighetsinnehavares ansvar för viss renhållning och 
vinterväghållning ifråga om gångbana eller annat utrymme utanför fastigheterna som 
behövs för gångtrafiken.

Det nya förslaget innehåller i sak inga större förändringar utan är en uppdatering till 
aktuell lagstiftning samt en anpassning till Katrineholms kommuns grafiska profil.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Service- och tekniknämndens beslut, 2023-01-26, § 9

 Förslag: Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06)

 Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06), KF 1995-12-18, § 290

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 37 KS/2023:68

Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av ägardirektiv för Katrineholms 
Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) och Katrineholms Vatten och 
Avfall AB (KVAAB) finns det behov av att revidera lydelserna under paragraf 5, 
Underställningsplikt.

Bakgrund till förändringen handlar om begreppet större investeringar kopplat till 
bolagets verksamhetsområde samt respektive kommuns syn på begreppet en större 
investering. I ägardirektivet för SVAAB definieras en större investering till större än 150 
prisbasbelopp. I motsvarande direktiv för KVAAB anges 200 prisbasbelopp. För år 2023, 
där prisbasbeloppet uppgår till 52 500 kr, motsvarar prisbasbeloppen i kronor 7 875 000 
kr respektive 10 500 000 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska bolagets styrelse fastställa de reviderade 
ägardirektiven. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Förslag - Revidering av ägardirektiv Katrineholms Vatten och Avfall AB

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 38 KS/2023:69

Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall 
AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av ägardirektiv för Sörmland 
Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) och Katrineholms Vatten och 
Avfall AB (KVAAB) finns det behov av att revidera lydelserna under paragraf 5, 
Underställningsplikt.

Bakgrund till förändringen handlar om begreppet större investeringar kopplat till 
bolagets verksamhetsområde samt respektive kommuns syn på begreppet en större 
investering. I ägardirektivet för SVAAB definieras en större investering till större än 150 
prisbasbelopp. I motsvarande direktiv för KVAAB anges 200 prisbasbelopp. För år 2023, 
där prisbasbeloppet uppgår till 52 500 kr, motsvarar prisbasbeloppen i kronor 7 875 000 
kr respektive 10 500 000 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska bolagets styrelse fastställa de reviderade 
ägardirektiven. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Förslag - Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 39 KS/2022:143

Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 27 april 2022 som utmynnar i yrkandet:

”En omarbetad trafikplanering vid Kvarnenkorset där erfarenhet av liknande 
trafikmodeller ska vara styrande”

Motionen har sänts på remiss till service- och tekniknämnden som beslutade om ett 
yttrande 2023-01-26. I yttrandet framgår att korsningen är utformad med syfte att vara 
säker för oskyddade trafikanter och ge gående företräde. Bedömningen är bland annat 
att ombyggnation av korsningen lett till en ökad tillgänglighet för alla trafikslag samt 
mindre barriäreffekter än tidigare. Service- och tekniknämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2023-02-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Service- och tekniknämndens beslut, 2023-01-26, § 5

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-12-27

 Motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors, 2022-04-27

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

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Motionärerna

Akten
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§ 40 KS/2023:85

Redovisning av obesvarade motioner -  februari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 7 februari 
2023 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. 
Den äldsta motionen väcktes i april 2022. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Sammanställning över obesvarade motioner – februari 2023

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2023-02-15 16 (27)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 41 KS/2023:91

Kommunstyrelsens årsredovisning 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2022 med bilagor och lägger 
den till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära 
ombudgetering av investeringar från 2022 till 2023 om 2 107 tkr. Genomförda uppdrag 
från övergripande plan med budget 2022-2024 avskrivs.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C) yrkande 
reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga F.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Björn Wahlund (L) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det 
särskilda yttrande redovisas som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till 
årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2022. Det ekonomiska resultatet är 
positivt och uppgår till 6 185 tkr. Främst till följd av medel för tillfälliga ramförstärkningar 
ej nyttjats samt ej budgeterade intäkter inom exploateringsverksamheten.

Verksamhetsåret har påverkats av pandemi som högre korttidssjukskrivningar och 
tillfälliga statsbidrag. Invasionen av Ukraina har, utöver stegrande inflation med ökande 
kostnader, påverkat säkerhetsarbetet. 

Utifrån det rådande säkerhetspolitiska läget har informations- och IT-säkerhetsarbetet 
intensifierats. Kommunens krisberedskap har förbättrats och arbetet med civilt försvar 
har stärkts. Säkerhetsarbetet har också utvecklats genom förbättrade lägesbilder och 
analysarbete. Effektiv samordning för trygghet har genom användandet av IT-stöd 
breddats och kamerabevakningen har stärkts.  

Under hälsoåret 2022 har hälsa uppmärksammats och aktiviteter genomförts i 
kommunen som plats och organisation med syftet att på sikt stärka hälsan genom att 
öka kunskapen och förståelsen för hälsa. Flera av insatserna har implementerats och 
förväntas över tid ge effekt.

En utveckling har skett inom detaljplanerat markområde vid Lövåsen Finntorp och 
Uppsala genom utbyggnad av infrastruktur och markberedning av mark till försäljning. 
Även om marknaden svalnat kommer förfrågningar om etableringar, men samtidigt har 
marknaden för villor avtagit.

Flera gång- och cykelbanor har byggts om och en ny har anlagts på Fredsgatan. I en 
undersökning gjord av Cykelfrämjandet har Katrineholms kommun blivit framröstad 
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som nionde bästa cykelkommun i Sverige. Kommunen har också fått nationell 
uppmärksamhet för den hållbarhetsrapport som skrevs fram. 

I arbetet med samhällsplanering har stor vikt lagts för att minska klimatpåverkan och att 
anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar. En snabb 
bebyggelsetakt ger ökat tryck på infrastrukturen i form av vatten och avlopp samt 
dagvattenhantering.

Utmaningar inför framtiden är konjunktur med fortsatt hög inflation, en minskande 
befolkningsökning samt kompetensförsörjningen där efterfrågan i allt fler yrkesgrupper 
är högre än tillgången. För att möta utmaningarna finns behov av att:

 effektivisera och prioritera,

 stärka och intensifiera analys och planering av kompetensförsörjningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Årsredovisning kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund 
(L), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) och Björn Wahlund (L).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) tillägg om att 
årsredovisningen för 2023 får mätbara resultatmål och att mängden resultatmål 
minskas.

Johan Söderberg (S) yrkar avslag på detta.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 
Därefter ställer han proposition på Joha Frondelius (KD) och Inger Fredrikssons (C) 
tilläggsyrkande som han finner att kommunstyrelsen avslår.

Särskilt yttrande

Björn Wahlund (L) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 42 KS/2023:92

Kommunstyrelsens plan med budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för åren 2023, vilken avser ekonomiska ramar 
för kommuncentralt, kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 
samt kommunstyrelsens medel till förfogande.

Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD) och Tony 
Rosendahl (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsens avseende 2023 
utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför planperioden 2023-2025 utgår 
från Vision 2025, översiktsplan, kommunplan samt övergripande plan med budget som 
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Nämndens plan med budget 2023, kommunstyrelsen (förslag)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Tony Rosendahl (V) samt kommundirektörn Sari 
Eriksson och förvaltningschefn Magnus Runesson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 43 KS/2022:67

Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsen 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2022 om internkontrollplanen för det egna 
ansvarsområdet under 2022. 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, en del 
åtgärder genomförs under 2023.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Interkontrollrapport kommunstyrelsen 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 44 KS/2022:402

Svar på informationssäkerhetsgranskning 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det vid kommunstyrelsen föredragna förslaget till svar till 
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har med hjälp av PwC genomfört en granskning av kommunens 
informationssäkerhet. Vid granskningen har följande områden granskats:

 Finns en informationssäkerhetsorganisation med tydlig roll och ansvarsfördelning

 Finns styrande informationssäkerhetsdokumentation och är dessa väl 
implementerade i verksamheten

 Finns ett ledningssystem för informationssäkerhet implementerat

 Arbetar informationssäkerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av 
informationssäkerheten

 Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur inom 
informationssäkerhetsområdet

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-09

 Granskning av informationssäkerheten – Katrineholms kommun

 Svar på informationssäkerhetsgranskning

Med anledning av det för kommunen känsliga innehållet i granskningen och svaret till 
revisorerna bifogas varken granskningen eller kommunens svar på granskningen 
(sekretess enligt OSL 13:18). 

Det skriftliga svaret kommer att delges revisionen.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) samt 
digitaliseringschefen Andreas Peterzén.

Beslutet skickas till: 

Revisorerna

Akten
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§ 45 KS/2023:35

Bidrag till Visionsfestival i Katrineholm 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 50 000 kronor till Visionsfestival i 

Katrineholm.
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
ABF Sörmland, Arvsfondsprojektet Scenario 2030 (drivs av ideella föreningen Teater K) 
och kulturförvaltningen har gemensamt inkommit med ansökan om bidrag för att 
arrangera Visionsfestival den 17-18 mars 2023. Arrangemanget som benämns 
Visionsfestivalen i Katrineholm beskrivs som ett unikt tillfälle för människor att mötas i 
samtal, lek, musik och skapande och ska ge möjlighet både till deltagande i workshops 
och presentationer såväl som spontana möten.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2023-02-09

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Ansökan om arrangemangsbidrag för Visionsfestival i Katrineholm

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

Beslutet skickas till:

ABF Sörmland

Scenario 2030

Kulturförvaltningen

Kommunledningaförvaltningen – ekonomiavdelningen

Akten
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§ 46 KS/2023:47

Näringslivsråd 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2023-2026.

2. Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i näringslivsrådet under tiden 
2023-2024

Christine Larsson Abbotnäs

Anna Remröd Ica Maxi

Marcus Gerdåker Tegelstaden

Stefan Edlund Blomberg & Stensson

Hannah Larsson Företagarna

Sarah Lagerbäck Hotell Statt

Birgitta Hammar KTC

Susanne Staff Hyreshuset

Jakob Jansson, vice ordförande +Katrineholm

Christer Sundqvist (M), ordförande Kommunstyrelsen

Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsen

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteman Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Medel avsätts i budgetarbetet för åren 2023 — 2026.

4. Rådet ska återrapportera till kommunstyrelsen en gång per år.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga H.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 att utse ett näringslivsråd för perioden 
2011 – 2014. Beslutet togs utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige. Rådets syfte var 
att möjliggöra dialog mellan kommunen och näringslivet. Detta genom 
informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar för diskussion och eventuell 
vidare beredning i näringslivet och kommunen. Nya råd har därefter inrättats av 
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kommunstyrelsen för perioderna 2015 – 2018 och 2019-2022. Rådet har den senaste 
perioden utgjorts av ordförande (kommunstyrelsens förste vice ordförande) samt 
tretton näringslivsrepresentanter. I rådet har även förvaltningschefen och tjänsteperson 
för samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.

Rådet har under beslutade perioder haft 50 000 kr per år avsatta i budget. 

Förslag har inkommit om nio representanter för näringslivet och utöver dessa har 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden föreslagits att ingå samt 
förvaltningschef och tjänsteperson från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-09

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Inger 
Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och 
Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha 
Frondelius (KD) att oppositionen ska ha en representant i näringslivsrådet. Johan 
Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga i näringslivsrådet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 47

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet.

Förordnande av HR chef 9/2-14/2

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar tf HR-chef Ingrid 
Lindbom att under perioden 9 februari till 14 februari 2023 förordna Håkan Sundqvist 
som HR-chef. (KS Del/2023 § 6)

Dnr KS/2023:1-2.7.4

Hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS/Del 2023 § 5)

Dnr KS/2023:3-9.3.4

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef

Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomichef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som 
kommundirektör och krisledningschef från och med den 19 februari till och med den 3 
mars 2023. (KS/Del2023 § 3)

Dnr KS/2023:5-2.7.4

Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2023 -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/2023 § 11)

Dnr KS/2023:42-3.10.1
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Bidrag till Värmbol dam Cup 2023

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 20 000 kronor till föreningen DFK Värmbol för genomförandet av Värmbol 
dam Cup 2023.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsen medel till förfogande. (KS Del/2023 § 4)

Dnr KS/2023:62-3.10.1

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Städmaskiner till Katrineholm Dnr TI 2022-1153. (KS Del/2023 § 2)

Dnr KS/2023:64-2.6.1

Överlåtelse av remissyttrande

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att överlåta till 
kulturnämnden att eventuellt yttra sig över förslaget till Region Sörmlands Biblioteksplan 
2024–2027. (KS Del/2023 § 12)

Dnr KS/2023:81-1.9.1

Bidrag till Stjärnkliniken Cup 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till föreningen Katrineholm Bandy för Stjärnkliniken Cup 
2022.

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

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 8)

Dnr KS/2023:86-3.10.1

Bidrag till bussar för Skridskodisco 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 000 kronor till föreningen Katrineholm Bandy för Skridskodisco 2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsen medel till förfogande. (KS Del/2023 § 7)

Dnr KS/2023:87-3.10.1

Bidrag till Hittaut 2023

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till föreningen Katrineholms OK för Hittaut 2023.

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

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 9)
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Dnr KS/2023:88-3.10.1

Bidrag till Ingrid Siggesdotters marknad 2023

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till spelföreningen Kattcon för Ingrid Siggesdotters marknad 
2023.

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

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 10)

Dnr KS/2023:89-3.10.1

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Johan 
Söderberg (S). 
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§ 48

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Insamlingsstiftelsen Fogelsta har översänt redovisning av beviljat bidrag till staty av Elin 
Wägner.

Hnr 2023:287

Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival har översänt redovisning över beviljat 
bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2021.

Hnr 2023:317

Föreningen Oppunda Jaktskytteklubb har översänt redovisning över beviljat bidrag till 
Svenska mästerskapet i Jaktskytte 2022.

Hnr 2023:331

Föreningen Katrineholms orienteringsklubb har översänt redovisning över beviljat bidrag 
till Hitta ut 2022.

Hnr 2023:334

Föreningen Fogelsta musikteater har översänt redovisning över beviljat bidrag till 
Kvinnorna och staden.

Hnr 2023:343

Katrineholm Bandy har översänt redovisning över beviljat bidrag till Stjärnkliniken Cup 
2021.

Hnr 2023:373

Katrineholm Bandy har översänt redovisning över beviljat bidrag till Stjärnkliniken Cup 
2022.

Hnr 2023:374

Övrigt

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 2/2023 - 
Överenskommelse God och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med 
primärvården som nav

Hnr 2023:286
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Bilaga A kommunstyrelsen 2023-02-15 § 35

Katrineholm 2023-02-15

Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola
KS/2023:93

Hela Katrineholm ska vara en levande kommun, en levande tätort men också en levande 
landsbygd! Att lägga ner en landsbygdsskola går emot alla de intentioner som vi har för att 
kunna uppnå detta. 

Därför protesterar vi kraftfullt mot kommunstyrelsens beslut att lägga ned Strångsjö skola 
från höstterminen 2023. 

Ett beslut som på sikt kommer innebära att Strångsjö samhälle långsamt kommer att tyna 
bort som samhälle.

Utredningen av Strångsjö skola är gjord utifrån bildningsförvaltningens ansvarsområde, det 
vill säga det som ryms innanför skolans väggar och har därför inte ett helhetsperspektiv. 
Hela processen är framhastad av Socialdemokraterna och Moderaterna utan medborgarnas 
möjlighet till inflytande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på återremiss och i andra hand avslag. 

Joha Frondelius (KD) Inger Fredriksson (C)
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Bilaga B kommunstyrelsen 2023-02-15 § 35

Reservation. Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola KS/2023:93

Det är många faktorer som påverkar skolans utveckling idag. En del av faktorerna ligger bortom 
kommunens kontroll såsom friskoleetableringar och det fria skolvalet. Föräldrar kan idag välja vilken 
skola deras barn ska gå i vilket naturligtvis påverkar elevunderlaget för framförallt de mindre 
skolorna.

En skolnedläggning innebär konsekvenser även för det samhälle som drabbas. Orten kan bli mindre 
attraktiv för människor att vilja flytta in i och kan även få konsekvensen att människor väljer att flytta 
från orten.

Efter att ha tagit del av utredningen om Strångsjö skola så kommer det fram en bild av en skola som 
under en längre tid inte har tilldelats eller kunnat ta dela av, de resurser som man varit i behov av. Vi 
kan läsa i rapporten bland annat att:  ”Behoven i elevgruppen är stora och specialpedagogiskt stöd är 
obefintligt då skolan inte har råd att ha tillgång till det i den utsträckning som behövs. Fram till nu har 
skolan och eleverna haft tur, eftersom nuvarande och en tidigare rektor har haft specialpedagogisk 
kompetens.” 

Man skriver även om tillgången till elevhälsan som följande ”Tillgång till det centrala elevhälsoteamet 
är underdimensionerat.”

Vi kan även läsa att ”Kommunen har inte satsat på området. Skolan har inte renoverats och 
fritidsgården är i mycket dåligt skick.”

Varför har inte bildningsnämndens kvalitetsanalyser fångat upp de här problemen och satt in 
åtgärder och varför har inte majoriteten agerat? Majoritetens agerande, eller rättare sagt, brist på 
agerande, har bidragit till den situation som Strångsjö skola befinner sig i idag. Om majoriteten hade 
agerat och åtgärdat de brister som framkommer i rapporten så hade situationen för Strångsjö skola 
kanske sett annorlunda ut idag. Därför kan jag inte ställa mig bakom förslaget om nedläggning av 
skolan i Strångsjö som det ser ut idag.

Jag yrkade i första hand på en återremiss av ärendet för att göra en konsekvensanalys om hur 
samhället Strångsjö påverkas av en skolnedläggning.

I andra hand yrkade jag avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mina yrkanden reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 15/2 - 2023
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Bilaga D kommunstyrelsen 2023-02-15 § 35

Katrineholm 2023-02-15

Särskilt yttrande
KS/2023:93

Vi motsätter oss nedläggning och flytt av Strångsjö skola.

Hela Katrineholm ska vara en levande kommun, en levande tätort men också 
en levande landsbygd! Att lägga ner en landsbygdsskola går emot alla de 
intentioner som vi Liberaler har för att kunna uppnå detta. 

Därför protesterar vi kraftfullt mot kommunstyrelsens beslut att lägga ned 
Strångsjö skola från höstterminen 2023. 

Ett beslut som på sikt kommer innebära att Strångsjö samhälle långsamt 
kommer att tyna bort som samhälle.

Björn Wahlund

Liberalerna Gruppledare

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



Bilaga E kommunstyrelsen 2023-02-15 § 39

Katrineholm 2023-02-15

RESERVATION
KS/2022:143 

Motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors

I motionssvaret läser vi följande:  Korsningens utformning och syfte är att vara säker för 
oskyddade trafikanter och ge gående företräde till fordon. Den skapar också en entréplats i 
centrala staden och öppnar stråken både mot Stortorget och Kullbergska sjukhuset.

Korsningen Vasavägen/Fredsgatan är reglerad som gångfartsområde och skapar 
förutsättningar att för bilar, cyklar och gående att samsas på samma yta.

Var finns hänsynen och förståelsen för alla med funktionsnedsättning? Synskadade, 
hörselskadade och rörelsehindrade medborgare ska kryssa sig igenom en stor vägyta utan 
styrning och ledning. 

Vi vill skapa en säker och trygg övergång i en av Katrineholms mest trafíkerade vägar. 
Materialval på vägen är en åtgärd för att underlätta övergång i korset för funktionsnedsatta. 

Öppna partier är alltid svåra och övergångsställen som saknar referenspunkt är något man 
undviker som synskadad.  

Mot majoritetens avslagsyrkande för ett trafiksäkert Kvarnenkors yrkade jag bifall på 
motionen och i om med att den föll så reserverade jag mej.

Joha Frondelius (KD)

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



Bilaga F kommunstyrelsen 2023-02-15 § 41

Katrineholm 2023-02-15

Reservation 
KS/2023:91

Resultatmålen är svåra att följa upp under en mandatperiod och ett enskilt år. Oklart vad 
resultatmålen som redovisas har för start och målvärde. Är det budget 2022 eller 
kommunplanen 2019-2022 som resultaten pekar mot? Vi upplever att för många mål blir 
svårt att styra mot. 

Med anledning av ovanstående yrkade vi på följande tillägg: 

att årsredovisningen för 2023 får mätbara resultatmål.  

att vi minskar nuvarande mängd resultatmål i kommunens redovisning.

Joha Frondelius (KD) Inger Fredriksson (C)

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



Bilaga G kommunstyrelsen 2023-02-15 § 41

Katrineholm 2023-02-15

Särskilt yttrande 
KS/2023:91

Resultatmålen är svåra att följa upp under en mandatperiod och ett enskilt år. Oklart vad 
resultatmålen som redovisas har för start och målvärde. Är det budget 2022 eller 
kommunplanen 2019-2022 som resultaten pekar mot? Vi upplever att för många mål blir 
svårt att styra mot. 

Vi Liberaler ser gärna:

att årsredovisningen för 2023 får mätbara resultatmål.  

att vi minskar nuvarande mängd resultatmål i kommunens redovisning.

Björn Wahlund

Liberalerna Gruppledare

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



Bilaga H kommunstyrelsen 2023-02-15 § 46

              

                     

DNR KS/2023:47

Reservation angående Näringslivsråd 2023-2026

Att bidra till, behålla och utveckla näringslivet i Katrineholm är en angelägen uppgift för kommunens 
samtliga politiker och partier, eftersom det är en förutsättning för jobb, skatteintäkter och service i 
samhället. Därför är det också viktigt att visa att det råder en bred politisk samsyn om utvecklingen 
av näringslivet i kommunen.

En följd av detta är att även oppositionen ska vara representerad i Katrineholms Näringslivsråd 2023-

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att oppositionen ska ha med en representant i Näringslivsrådet. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 15 februari 2023

Inger Fredriksson, Centerpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Comfact Signature Referensnummer: 1556661



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHAN SÖDERBERG
DATUM & TID: 2023-02-21 16:22:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d7325c6836839c666e2f2f3dfd0eec4c

NAMN: INGER FREDRIKSSON
DATUM & TID: 2023-02-21 16:45:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06f0e25809922c65322a834e12ad97d907

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-21 16:45:46 +01:00
Ref: 1556661
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1556661

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

	Innehållsförteckning
	Fastställande av dagordning
	Kommunstyrelsens verksamhetsområden
	Omvärldsbevakning
	Uppdrag, projekt och händelser
	Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Reservation
	Särskilt yttrande

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


	Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning

	Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång


	Redovisning av obesvarade motioner -  februari 2023
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Kommunstyrelsens årsredovisning 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Särskilt yttrande

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


	Kommunstyrelsens plan med budget 2023
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning

	Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Svar på informationssäkerhetsgranskning
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning

	Bidrag till Visionsfestival i Katrineholm
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning

	Näringslivsråd 2023-2026
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Kommunstyrelsens överläggning
	Förslag och yrkande
	Beslutsgång


	Anmälan om delegationsbeslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Förordnande av HR chef 9/2-14/2
	Hemvärnet
	Förordnande av kommundirektör och krisledningschef
	Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2023 -Kvitterkvällar
	Bidrag till Värmbol dam Cup 2023
	Tilldelningsbeslut
	Överlåtelse av remissyttrande
	Bidrag till Stjärnkliniken Cup 2022
	Bidrag till bussar för Skridskodisco 2022
	Bidrag till Hittaut 2023
	Bidrag till Ingrid Siggesdotters marknad 2023

	Kommunstyrelsens överläggning

	Meddelanden
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens medel till förfogande
	Övrigt


	Underskriftssida

		2023-02-21T15:45:49+0000
	Comfact AB




