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§ 213   

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) meddelar att informationspunkten 
gällande Kostnad per brukare kommer att tas upp vid ett senare tillfälle. 
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§ 214   

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar bland annat om: 

Covid-19 

 Smittspridningen i länet har ökat de senaste veckorna.

 Vaccinationsplaneringen inom regionen.

 Kommunens beredskapsfokus.

Hälsoåret

 Kommer att genomföras 2022.

 Syftet är att öka kunskapen om samt främja och stärka hälsan i kommunen. 

 Uppdraget omfattar hela kommunorganisationen och samordnas av 
kommunledningsförvaltningen. För att få en bredd i arbetet kommer dialog föras 
med näringsliv, föreningsliv och offentliga organisationer som verkar inom 
kommunen. 

Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) samt 
kommundirektören Sari Eriksson. 
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§ 215   

Omvärldsbevakning 
KATEC

Carl-Magnus Fransson (Katrineholms Entreprenörscentrum AB) informerar om 
verksamheten vid KATEC. Bolaget är en resurs för människor, företag och samhälle som 
vill utveckla nya produkter, tjänster och företag.

SIKTA

Mikael Bejman (SIKTA) informerar om verksamheten SIKTA. Syftet med SIKTA är en 
verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som idag uppbär 
försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i kommunerna i Västra Sörmland och 
som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats.
Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Gunilla 
Magnusson (S) samt Carl-Magnus Fransson (Katrineholms Entreprenörscentrum AB) och 
Mikael Bejman (SIKTA). 
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§ 216 KS/2021:361  004

Antagande av ny informationshanteringsplan och 
diarieplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokument ”Gallring av handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse”.

2. Styrdokumentet upphör att gälla den 1 januari 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva nuvarande diarieplan.

a. Nuvarande diarieplan upphör att gälla den 1 januari 2022. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny diarieplan samt gallringsfrister i 
informationshanteringsplan för Katrineholms kommun.

a. Informationshanteringsplanen och diarieplanen gäller från och med den 1 
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente (§ 147, 2021-10-25) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att kommunstyrelsen fattar beslut om 
kommungemensam informationshanteringsplan (tidigare kallat 
dokumenthanteringsplan). Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i 
kommunstyrelsen och nämnderna upphör att gälla den 1 januari 2022.

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en 
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för 
dokumenthanteringsplan) samt ny diarieplan utifrån Sydarkiveras modell.

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya 
informationshanteringsplanen antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders 
tidigare antagna dokumenthanteringsplaner.

Syftet med förändringen är:

 Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar.

 Säkerställa att information hanteras på ett likartat sätt i hela kommunen.

 Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt uppdaterad inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden.

 Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera nämnder.
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 Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar på 
verksamhetsområden och inte den kommunala nämndorganisationen.

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om gallringsfrister för allmänna handlingar. 
Förvaringsplats och övriga kolumner i infoplanen betraktas som verkställighet. 
Strukturen och rubrikerna i informationshanteringsplanen ligger till grund för den nya 
diarieplanen. Diarieplanen består av de tre första rubrikerna i 
informationshanteringsplanen, den fjärde rubriken finns inte med i diarieplanen.

Informationshanteringsplanen innehåller gallringsfrister för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse (kallad gallringsplan för skräp). I och med detta kan nuvarande 
styrdokument ”Gallring av handlingar och tillfällig eller ringa betydelse” från 1999-12-13 
upphävas.

På sikt kan kolumnerna i informationshanteringsplanen utökas och innehålla 
information att det förekommer personuppgifter, sekretessuppgifter samt 
informationssäkerhetsklassning.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15

 Förslag – informationshanteringsplan Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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§ 217 KS/2021:392  042

Kommunstyrelsens plan med budget 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2022, vilken avser ekonomiska ramar för 
kommuncentralt, kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Reservation

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

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

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) yrkande reserverar sig Joha 
Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD). 

Särskilt yttrande

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

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören med ledning på kommunledningsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsens 
avseende perioden 2022 utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför 
planperioden 2022-2024 utgår från Vision 2025, Katrineholm – Läge för Liv & Lust, 
översiktsplanen, aktuella kommunplan samt övergripande plan med budget som 
fastställdes av kommunfullmäktige 22 november 2021, KF § 161.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08

 Nämndens plan med budget 2022, kommunstyrelsen (förslag)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Christer 
Sundqvist (M) och John G Ogenholt (KD).
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Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V) yrkar avslag till förmån för deras 
respektive, tidigare, framlagda förslag till alternativ till Övergripande plan med budget 
2022-2024.

Joha Frondelius (KD) yrkar återremiss för att inarbeta Kristdemokraternas alternativ till 
Övergripande plan med budget 2022-2024.

Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

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 avser han att ställa 
proposition på förvaltningarnas förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) respektive 
Tony Rosendahls (V) yrkanden. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningarnas förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) respektive Tony Rosendahls 
(V) yrkanden och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningarnas 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:

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 218 KS/2021:381  049

Deltagande i Sveriges Kommuners och Regioners 
projekt Utvecklad budgetprocess 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun deltar i Sveriges Kommuners 

och Regioners projekt Utvecklad budgetprocess. 
2. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens presidium att utgöra styrgrupp för 

arbetet under projektet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att Katrineholms kommun deltar i 
Sveriges Kommuners och Regioners projekt Utvecklad budgetprocess. Genom att delta i 
projektet får Katrineholms kommun tillgång till en modell för resursfördelning baserad 
på prislappar som tillhandahålls av SKR samt möjligheter till erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner. 

Syftet för Katrineholms kommun med att delta i projektet är att inhämta kunskap, 
underlag och verktyg för att vidareutveckla kommunens budgetprocess och 
resursfördelningsmodell. Genom deltagande i projektet och genom att omvärldsspana 
på andra kommuners budgetprocesser och resursfördelningsmodeller ser vi bland 
annat möjligheter att:

 Utvärdera kommunens befintliga resursfördelningsmodell, som idag är baserad på 
prislappar inom vissa verksamhetsområden (förskola, skola och äldreomsorg)

 Få tillgång till andra resursfördelningsmodeller som täcker fler verksamhetsområden

 Se över budgetprocessen och bland annat utveckla förarbetet till 
planeringsdirektiven med tydligare planeringsförutsättningar

 Öka förståelsen för verksamheternas ramtilldelning genom tydlighet kring vad som 
är kopplat till volymförändringar, prisförändringar respektive politiska prioriteringar 

 Få en tydligare koppling mellan investeringar och drift

 Se över hanteringen av interna transaktioner

 Få en längre planeringshorisont
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Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-03

Beslutet skickas till:

Sveriges Kommuner och Regioner

Kommunledningsförvaltningen

Johan Söderberg 

Christer Sundqvist 

Inger Fredriksson 

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1250987



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-12-15 11 (24)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 219 KS/2021:394  000

Extra resurser till socialnämnden för en 
samordningstjänst 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 650 000 kronor från kommunstyrelsens medel till 
förfogande till socialnämnden för finansiering av en SSPF-samordnare under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen och säkerhetschef har fått i 
uppdrag att ta fram förslag på insatser på kort- och lång sikt för att bryta den negativa 
utvecklingen för barn och unga i Katrineholm.  Ett av förslagen handlar att implementera 
samverkansformen SSPF. Syftet är att korta ledtiderna från oro till åtgärd samt att ge rätt 
stöd vid rätt tid. Utifrån detta görs bedömningen att det behöver inrättas en SSPF-
samordnare. Samordnaren ska bland annat ansvara för den övergripande SSPF-
samverkan, samordningen runt varje enskilt barn eller ungdom och stödja och erbjuda 
behandling riktat mot att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer mot kriminalitet till 
berörda ungdomar och deras familjer.

SSPF står för skola, socialtjänst, polis, fritid och är en metod för brottsförebyggande 
arbete.

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 14 december att inrätta en SSPF-
samordnare och lämna en förfrågan till kommunstyrelsen om finansiering. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-09

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-09

 Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde, 2021-12-14

Beslutet skickas till:

Socialnämnden

Akten
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§ 220 KS/2021:387  232

Markanvisning Del av Sjöholm 2:31 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att använda sig av direktanvisning som metod för 

markanvisningen .

2. Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till 
fastighetschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid försökt att hitta intressenter till att 
bygga kedjehus enligt upprättad detaljplan för området vid Bäverstigen och fastigheten 
Sjöholm 2:31. Tidigare markanvisning har förfallit och olika lokala och externa aktörer 
har visat intresse men i slutänden hoppat av föreslagen markanvisning.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en direktanvisning av tomten är att 
föredra.

RC Gräv och Bygg AB som har sin verksamhet i huvudsak inom Katrineholm, Flen och 
Vingåker har visat intresse av att vilja bygga enligt gällande detaljplan och ett 
markanvisningsavtal är framtaget och har godkänts mellan parterna.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08

 Markanvisningsavtal inklusive bilaga

Beslutet skickas till:

Fastighetschefen

RC Gräv och Bygg AB

Akten
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§ 221 KS/2021:362  004

Gallring av information vid överföring till annat 
medium 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att information som överförts till annat medium utan 

större informationsförlust kan gallras.

2. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
En stor del av den information som idag hanteras inom kommunen är digital. Dock finns 
det fortfarande information som inkommer och upprättas på papper. För att dessa 
handlingar ska kunna förvaras och bevaras elektroniskt krävs beslut av kommunens 
arkivmyndighet (kommunstyrelsen) att information som överförs till annat medium 
betraktas som original.

Detta innebär att pappershandlingar som skannas in och förvaras i ett digitalt 
ärendehanteringssystem betraktas som original och papperskopian kan gallras. Vid 
inskanning av pappershandling måste det säkerställas att all information förts över till 
den inskannade handlingen innan pappershandlingen får gallras.

Beslutet gäller även för konvertering av information vid byte av verksamhetssystem.

Den nationella lagstiftningen har börjat justeras för att möjliggöra digital hantering och 
bevarande av information. Dock finns det fortfarande speciallagstiftning som hindrar 
digital hantering och bevarande. I dessa fall gäller lagstiftningens lydelser framför 
kommunstyrelsens beslut.

Ärendet är framskrivet i samråd med kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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§ 222 KS/2020:368  000

Förlängning av styrdokuments giltighetstid december 
2021 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs till och 
med senast den 31 december 2022:

 Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun 

 Ljusplan

 Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

 Bostadsförsörjningsprogram

 Katrineholms kommun Kemikalieplan 2018- 2021

 Kommunal avfallsplan 2018-2022

 Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

 Nationell IT- strategi för vård och omsorg

 Övergripande kompetensförsörjningsplan

 Friskvård i Katrineholms kommun

 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

 Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt 

lagen om skydd mot olyckor

Sammanfattning av ärendet
Ett flertal av kommunens styrdokument behöver förlängas då giltighetstiden för dessa 
löper ut sista december 2021. På grund av covid-19 har flertalet nämndsammanträden 
ställts in under 2020 och 2021 vilket gjort att beslut gällande dessa styrdokument inte 
har kunnat fattats. Samtliga styrdokument som föreslås förlängas är under översyn.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 33 får kommunstyrelsen besluta om 
förlängning, utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av 
anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare 
antagits av kommunfullmäktige.

Comfact Signature Referensnummer: 1250987



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-12-15 15 (24)

Ordförandens sign Justerandes sign

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 223 KS/2021:327  040

Yttrande remiss SOU 2021:75  En god kommunal 
hushållning 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrandet som sitt eget till 
finansdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i september 2020 att tillsätta en särskild utredning för att bedöma 
om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen om en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner har nu överlämnat betänkandet En god 
kommunal hushållning. Katrineholms kommun har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter på ovanstående betänkande. 

Betänkandet innehåller förslag på förändringar inom sammanfattningsvis fem områden; 
god kommunal hushållning, ekonomi i balans, konjunkturutjämning, budget med 
uppföljning samt tillhörande räkenskaper och slutligen tillämpning och regelefterlevnad.

Katrineholms kommun ställer sig överlag positiv till de förslag på förändringar som 
framförs i betänkandet. Många av förslagen leder ökad tydlighet och styrning. Dock finns 
det delar i förslagen som är för detaljerade och i vissa fall inskränker i det kommunala 
självstyret. Här nedan kommer en sammanfattning av Katrineholms kommuns 
ställningstaganden.

 Katrineholms kommun tycker att förslaget om programmet för god kommunal 
hushållning är bra och kan stärka och tydliggöra behovet av långsiktighet. För att 
skapa förutsättningar för detta behöver dock staten skapa bättre 
planeringsförutsättningar för kommunsektorn.

 Katrineholms kommun anser att nivåerna för god ekonomisk ställning är för högt 
ställda och att möjlighet att åberopa synnerliga skäl bör behållas men att det 
tydliggörs i vilka situationer dessa kan tillämpas.

 Katrineholms kommun ser förslaget med införande av möjlighet till att spara 
överskott i en resultatreserv som positivt.

 Katrineholms kommun tillstyrker förslaget att RUR avskaffas. Vi tycker dock att de 
föreslagna reglerna för utnyttjande av de redan avsatta medel i RUR under en 10 års 
period bör lättas upp. Katrineholms kommun tillstyrker utredningens förslag om en 
garantimodell.

 Katrineholms kommun är positiv till förslaget att budget ska innehålla en samlad 
bedömning av ekonomin för koncernen. 
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 Katrineholms kommun ser positivt på de föreslagna förändringarna i upprättandet 
av delårsrapport. Att ha ett större fokus på avvikelser och åtgärder tidigt på året ger 
bättre förutsättningar för måluppfyllelse och ekonomi i balans.

 Katrineholms kommun avstyrker förslaget om införande av en statlig myndighet för 
att ge kommuner vägledning och stöd samt svara för nationell uppföljning.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-26

 Remiss En god kommunal hushållning, SOU 2021:75 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentligautredningar/2021/09/sou-202175/ 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg 
(S), Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Ulrica Truedsson 
(S) samt budgetstrategen Elin Sollenborn och kommundirektören Sari Eriksson.

Beslutet skickas till:

Finansdepartementet

Akten
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§ 224 KS/2021:312  739

Yttrande SOU En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 
socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).

En sjukförsäkring med människan i fokus bidrar till ökad trygghet för individen vid 
nedsatt arbetsförmåga. Rehabilitering och förebyggande åtgärder motverkar ohälsa 
samt bidrar till omställning till annat arbete, vilket utredningen bejakar.

Sammantaget anser Katrineholms kommun att utredningens förslag kommer att 
förbättra den nuvarande tillämpningen av sjukförsäkringen. Katrineholms kommun 
tillstyrker förslagen i sin helhet. 

I yttrandet framgår synpunkter kring enskilda förslag utifrån ett arbetsgivarperspektiv 
och omfattar inte påverkan på socialförsäkringssystemen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-06

 Remiss - SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) - 
Regeringen.se 

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet

Akten
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§ 225 KS/2021:338  319

Remissvar gällande länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022 - 
2033 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande över remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Södermanlands län 2022-2033 och vidaresända detta till region Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har efter dialog med länets samtliga kommuner upprättat ett förslag 
till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022–
2033. 

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-25

 Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033, 
remissversion, https://regionsormland.se/tillvaxtutveckling/infrastruktur/lansplanen/

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt 
infrastrukturchefen Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten
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§ 226   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av ekonomichef 3-5 och 7 januari 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Regina 
Jalvemyr att under perioden 3-5 och 7 januari 2022 förordna rollen som ekonomichef till 
Markus Siverskog. (KS Del/2021 § 123)

Dnr KS/2021:1-029

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Entrémattor till Telge, Södertälje, Flen, Katrineholm, Gnesta, Salem Dnr 
TI 2021-1092. (KS Del/2021 § 119)

Tilldelningsbeslut Fastighetskonsulter/Mäklare Södertälje, Telge, Katrineholm och 
Nykvarn Dnr TI 2021-1114. (KS Del/2021 § 120)

Tilldelningsbeslut Kommunikationstjänst Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, 
Flens kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB, Katrineholms Fastigheter AB, Västra 
Sörmlands Räddningstjänst, Flens Bostads AB och Flens Kommunfastigheter AB Dnr TI 
2021-1048. (KS Del/2021 § 125)

Dnr KS/2021:166-000

Tilldelningsbeslut Samarbetsavtal St1 Sverige AB (KS Del/2021 § 122)

Dnr KS/2021:386-053

Bidrag till Hitta Ut 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms orienteringsklubb till Hitta Ut 2022.

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

över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 121)

Dnr KS/2021:388-045
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Bidrag till ljudkostnader – pensionärsföreningarna SKPF och PRO

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 6 250 kronor vardera till SKPF och PRO till för ljudkostnader i samband 
med årsmöten i Stadsparken under juni 2021.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 118)

Dnr KS/2021:376-045

Samrådsyttrande över detaljplan för Hvalsta gård

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något 
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Hvalsta gård, del av fastigheten Valsta 
3:1, Sköldinge, Katrineholms kommun. (KS Del/2021 §124)

Dnr KS/2021:374-212
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§ 227   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Nyköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-11-08, KS § 264 – Antagande av målbild ”Tillsammans för barnens 
bästa i Sörmland.

Hnr 2021:2720

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Katrineholms Golfklubb har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Svenska 
Tourtävlingen 2021.

Dnr KS/2020:320-045

Katrineholms orienteringsklubb har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Hittaut 
Katrineholm 2021.

Dnr KS/2021:23-045

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Naturvårdverkets 
rapport - Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår 
från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:320-452

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över Promemorian om nya 
könstillhörighetslagen.
Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande och bedömningen görs att 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:359-739
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Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2022-2033 för Östergötland län.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår 
från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:366-399

Verksamhetsplan

Vårdförbundet Sörmland har översänt Verksamhetsplan med budget 2022-2024.

Hnr 2021:2736 och 2021:2737 
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§ 228   

Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År 
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sammanträdet med att tillönska alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År. Kommunstyrelsen andre vice ordförande tillönskar på 
kommunstyrelsens vägnar ordföranden detsamma.

Comfact Signature Referensnummer: 1250987



Bilaga A kommunstyrelsen 2021-12-15 § 217

                     

DNR KS/2021: 392 - 042

Reservation Kommunstyrelsens plan med budget 2022

Centerpartiet yrkade avslag till förmån för tidigare lagt budgetförslag. Centerpartiet har i vår budget 
en annan syn på resursfördelningen. Vi vill bland annat se en samhällsbyggnadsnämnd, även om vi 
ser det som ett steg i rätt riktning att näringslivsfrågorna flyttas tillbaka till samhällsbyggnadsför-
valtningen. Centerpartiet har avsett mindre medel till posten oförutsett, vi vill att det tas fram en 
vision för kommunens integrationsarbete och en strategi för att nå målen, vi vill se ett särskilt 
uppdrag för att stimulera bostadsbyggandet på landsbygden och att förvaltningen utreder behovet 
av en familjecentral. Vidare vill vi att bidragen till enskilda vägar ska uppräknas och vi har också en 
annan syn på vilka investeringar som ska prioriteras.

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 15 december 2021

Inger Fredriksson    
Centerpartiet     

Comfact Signature Referensnummer: 1250987



Bilaga B kommunstyrelsen 2021-12-15 § 217

Katrineholm 2021-12-15

Särskilt yttrande KS/2021:392 - 042 

Ärende: Kommunstyrelsens plan med budget 2022 
Eftersom Miljöpartiet de gröna endast innehar en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte 
yrka eller reservera oss. Vi önskar dock genom detta särskilda yttrande markera att vi i detta 
ärende inte står bakom beslutet utan istället förordar vårt eget budgetförslag. 

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Comfact Signature Referensnummer: 1250987
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