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§ 49

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
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§ 50 KS/2023:105

Årsredovisning 2022, Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning för 2022 

med ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga sex.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 16,4 mnkr av årets resultat till 

resultatutjämningsfonden (RUR).

Sammanfattning av ärendet
Året inleddes med minskade pandemirestriktioner och förväntan om en 
normalkonjunktur redan under 2023. I februari invaderade Ryssland Ukraina, vilket helt 
förändrade förutsättningarna för den globala samhällsekonomin och säkerhetspolitiken.

Trots kostnadsökningar till följd av en stegrande inflation, den högsta på 30 år, visar 
kommunkoncernen ett högt resultat (114,8 mnkr). Kommunens resultat (99,3 mnkr) har 
förbättrats jämfört föregående år, främst till följd av högre skatteintäkter än förväntat. 
För att minska framtida kostnader har Katrineholms fastighetsbolag AB ökat underhållet 
på bostäder och verksamhetslokaler samt utrangerat fastigheter, vilket förklarar det 
lägre resultatet jämfört tidigare år. Även kommunens resultat omfattar flera åtgärder för 
att minska framtida kostnader.

Det positiva resultatet och högre skatteintäkter innebär att två av kommunens tre 
finansiella resultatmål uppnås. De senaste årens behov av investeringar innebar att 
målet för avskrivningar däremot inte kunde nås. När det gäller verksamhetsmålen finns 
exempel på områden där kommunen visar på hög måluppfyllelse och områden med 
utmaningar. Totalt anges 51 resultatmål i kommunplan 2019-2022. Av dessa bedöms 67 
procent som uppnådda under året, 29 procent som delvis uppnådda och 4 procent som 
ej uppnådda. Den samlade bedömningen är att kommunen, trots utmaningar inom vissa 
områden, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2022 
och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning.

Förändringen av antalet invånare har inneburit färre barn inom förskola och grundskola, 
vilket medfört att verksamheten har och kommer att behöva anpassas efter minskande 
volymer. Den spirande lågkonjunkturen har ännu inte nått arbetsmarknaden och under 
året har bland annat hushåll med försörjningsstöd, antalet deltagare i en 
arbetsmarknadsåtgärd samt antalet sociala kontrakt fortsatt att minska.

Samtidigt är arbetslösheten jämförelsevis hög i kommunen med grupper som står långt 
från arbetsmarknaden. En arbetskraftsreserv som behöver rustas för att få in en fot på 
arbetsmarknaden. Detta är en utmaning då lågkonjunkturen riskerar att ytterligare höja 
arbetslösheten.

Pandemin fortsatte att påverka sjukfrånvaron även 2022. En faktor till den höga 
sjukfrånvaron bedöms vara att fler stannar hemma vid symptom, Rekryteringsbehovet 
är fortsatt högt, främst gällande vissa yrkes- och specialistkompetenser. Behovet 
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påverkas också av pensionsavgångar och en ökad personalomsättning jämfört tidigare. 
Det kan vara en effekt av att arbetsmarknaden har återgått till ett mer normalt läge efter 
pandemin och ökat rörlighet på arbetsmarknaden. Med färre barn och fler äldre 
förändras också kompetensbehoven inom kommunen.

Flera stora investeringar i verksamhetslokaler stod klara 2022 och fler kommer att stå 
klara 2023. I kombination med högre ränte- och kostnadsnivåer innebär detta höjda 
lokalkostnader för kommunen. Arbetet med fastighetsplanering behöver intensifieras 
för en optimerad resursanvändning. För att möta kommande utmaningar är det också 
viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktionskraft både som plats och som 
arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög kvalitet i 
förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att fler 
ska söka jobb, bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-06

 Årsredovisning 2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Tony Rosendahl 
(V), Johanna Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Ulrica Truedsson (S), 
Björn Wahlund (L), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Anneli Hedberg (S), Roger 
Ljunggren (S) samt ekonomichefen Susanne Sandlund, tf förvaltningschefen Marie 
Lundqvist, socialförvaltningen, förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt vård- och 
omsorgsförvaltningen, förvaltningschefen Johan Lindeberg, bildningsförvaltningen, 
förvaltningschefen Sara Alexanderson, Viadidakt, Ingmar Eriksson (VD Katrineholm 
Fastigheter AB) och Asoos Rasool (VD Sörmland Vatten och Avfall AB)

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1568672



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2023-03-08 6 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 51 KS/2022:399

Platsvarumärke Katrineholm 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet Platsvarumärke i Katrineholm så 
att korrekt version av strategin redovisas och förtydliganden införs i ärendet av vad som 
framkommit under diskussion vid kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Under drygt ett år har representanter för Katrineholms kommun och +Katrineholm 
arbetat med en ny platsvarumärkesstrategi. Strategin har under våren 2023 gått ut på 
bred remiss till nämnder samt destinationsbolagsstyrelse och medlemmar. Strategin tas 
även upp för beslut i +Katrineholms bolagsstyrelse.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-02

 Platsvarumärkesstrategi

 Nulägesanalys

 Inkomma remissvar finns tillgängligt i akten 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Johan Söderberg (S), 
Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) samt 
Camilla Lindgren (affärsutvecklare +Katreinholm) och Jakob Jansson (VD +Katrineholm)

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) (V) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD) och Inger Fredriksson (C), att ärenden ska återmitteras så att korrekt version av 
strategin redovisas och förtydliganden införs i ärendet av vad som framkommit under 
diskussion vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska 
återrmitteras och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 52 KS/2023:100

Mottagande av gåva från Katrineholm Handel 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot gåva om 300 000 kronor från Katrineholm 

handel.

2. Kommunstyrelsen överlåter ansvaret för gåvan till kulturnämnden.

3. Förvaltningschef Pierre Jansson uppdras att, för kommunstyrelsens räkning, 
underteckna gåvobrevet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit ett gåvobrev från Katrineholm handel avseende 
inköp av ett konstverk om 300 000 kronor. Kulturförvaltningen har varit i dialog med 
handelsföreningen sedan 2019 om ett konstverk på torget.

Gåvobrevet är villkorat med att kommunen ska köpa in ett konstverk av konstnären 
Sirous Namazi som placeras på torget i Katrineholm. Kommunen kommer stå som ägare 
av konstverket och ombesörja för installation samt drift och skötsel av konstverket.

Kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med 
Katrineholm Handel, valt ut ett konstverk samt plats på torget (vid hörnet på torget intill 
Handelsbanken). Konstverket består av en figursågad aluminiumträdsiluett i olika färger. 
Frågan har även diskuterats i kommunens stadsmiljögrupp, som ställer sig positiv till att 
ta emot gåvan.

Kommunstyrelsen tar beslut om att ta emot gåvan, dock bör ansvaret för införskaffandet 
och skötsel av konstverket lämnas över till kulturnämnden. Då kommunstyrelsen inte 
kan beordra kulturnämnden, behöver kulturnämnden fatta beslut om att ta över 
ansvaret för gåvan.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-13

 Gåvobrev, Katrineholms handel

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S).

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Katrineholm Handel

Akten
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§ 53 KS/2023:28

Svar på remiss om ansökan om nätkoncession - 
luftledning från Laggarhult till Speteby 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
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 en kraftledning (Nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en luftledning från station MT16 Laggarhult till anslutning vid 
kopplingspunkt i Speteby i Katrineholms kommun. Den ska konstrueras för 145 kV 
(konstruktionsspänning).

Katrineholms kommun har tidigare inkommit med samrådsyttrande daterat 2021-03-25.

Katrineholms kommuns yttrande

Den pågående utbyggnaden och förstärkningen av det befintliga kraftledningsnätet i 
södra Sverige, Mälardalen och Södermanlands län är mycket angeläget för regionens 
möjligheter till fortsatt tillväxt och därmed avgörande för fortsatta möjligheter till 
utvecklingen och tillväxten i Katrineholms kommun. Det är även viktigt att 
säkerhetsställa framtida elleveranser utan driftstörningar.

Katrineholms kommun är inne i en mycket positiv tillväxtfas, vilken också kommer att 
kräva ökad kraftförbrukning p.g.a. 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. Utbyggnaden av kraftledningsnätet för att 
säkerhetsställa och förstärka enskilda sträckan Laggarhult - Speteby bedöms viktig för 
möjligheterna till den fortsatta tillväxten av Katrineholms kommuns näringsliv och 
invånarantal.

Om samtlig utbyggnad av kraftledningsnätet runt och till Katrineholms tätort förläggs 
traditionellt med luftledning kommer det innebära stor påverkan på landskapsbilden 
och ge stora intrångseffekter i skog och jordbruksmark. Därför förordar kommunen 
markförlagd ledning i den mån det är möjligt i denna förläggning samt i framtida 
förläggningar. 

Kommunen ser även positivt på att hänsyn tas till att samförlägga ledningar med 
befintlig ledningsgata eller annan infrastruktur i stor utsträckning.
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Markanvändning, bebyggelse och planer

I miljökonsekvensbeskrivningen punkt 5.5.1.2 Planer beskrivs pågående detaljplan i figur 
13. Vid arbetet med detaljplanen så har planområdet reviderats och föreslås nu vara 
enligt bild nedan. Arbetet med detaljplanen pågår.

En breddning av befintliga ledningsgatan längs med hela sträckan för det planerade 
verksamhetsområdet skulle medföra att en betydande del av möjlig exploateringsbar 
mark minskar, med en breddning på 25 meter + hänsynsavstånd till ledningen vid 
kommande etableringar medför att ett område på ca 700 meter längs med ledningen ej 
kan exploateras i framtiden. Med hänsyn av framtida planering förespråkas nedgrävd 
ledning alternativt samförläggning gällande hela sträckan från Laggarhult och genom 
tänkt verksamhetsområde, ca 1,5 km.

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.

Katrineholms kommun ser positivt på att linjesträckningen anpassats för att bevara 
värdefulla fågelmiljöer samt att bullrande och att störande verksamhet förläggs till tid på 
året då minst störningar för djur- och fågelliv kan uppstå. 

Katrineholms kommun 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.
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Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2022/arende-2022-101884 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Joha Frondelius 
(KD).

Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen 

Akten
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§ 54 KS/2023:29

Svar på remiss om ansökan om nätkoncession  - 
luftledning från Speteby till transformatorstation 
Hedenlunda 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
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 en kraftledning (Nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en luftledning från anslutningspunkt vid Speteby till transformatorstation 
Hedenlunda i Katrineholm och Flens kommuner. Den ska konstrueras för 145 kV 
(konstruktionsspänning).

Katrineholms kommun har tidigare inkommit med samrådsyttrande daterat 2021-03-25.

Katrineholms kommuns yttrande

Katrineholms kommun är inne i en mycket positiv tillväxtfas, vilken också kommer att 
kräva ökad kraftförbrukning p.g.a. 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 landskapsbilden 
och ge stora intrångseffekter i skog och jordbruksmark. Därför förordar kommunen 
markförlagd ledning i den mån det är möjligt i denna förläggning samt i framtida 
förläggningar. 

Kommunen ser även positivt på att hänsyn tas till att samförlägga ledningar med 
befintlig ledningsgata eller annan infrastruktur i stor utsträckning.

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

Katrineholms kommun ser positivt på att linjesträckningen anpassats för att bevara 
värdefulla fågelmiljöer samt att bullrande och att störande verksamhet förläggs till tid på 
året då minst störningar för djur- och fågelliv kan uppstå. 
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Katrineholms kommun 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.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2022/arende-2022-102689

Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen

Akten
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§ 55 KS/2023:70

Val av representant i Samkultur Sörmland - 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Milos Smitran (M) till Katrineholm kommuns 
representant i Samkultur Sörmland för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Samkultur Sörmland bildades 2013 och är ett samrådsorgan för länets regionala 
kulturverksamhet med representanter från länets kommuner och Region Sörmland.

Katrineholms representant har återkommande varit vice ordförande i kulturnämnden 
och har nominerats även för denna mandatperiod.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-28

 Begäran om representant i Samkultur Sörmland, Region Sörmland

Beslutet skickas till:

Samkultur Sörmland

Milos Smitran

Kommunledningsförvaltningen - Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 56

Anmälan om delegationsbeslut 

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

Förordnande av chef för Kontaktcenter samt Stöd och samordning

1. Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver sin egen tjänst 
upprätthålla befattningen som chef för Stöd och samordning under tiden 2023-02-23 
till och med 2023-03-07.

2. Kommunvägledaren Gabriella Thörner utses att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som verksamhetschef för Kontaktcenter under tiden 2023-02-23 till och 
med 2023-03-07. (KS Del/2023 § 15)

Dnr KS/2023:1-2.7.4

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Revisionstjänster Katrineholms kommun, Vingåkers kommun och 
Västra Sörmlands Räddningstjänst Dnr TI 2022-1152. (KS Del/2023 § 13)

Tilldelningsbeslut Lek- och Hobbymaterial Dnr TI 2022-1013. (KS del/2023 § 14.)

Tilldelningsbeslut Journal- och dokumentationssystem för barn- och elevhälsan Dnr TI 
2022-1090. (KS Del/2023 § 17)

Dnr KS/2023:64-2.6.1

Bidrag till Somliska Institutet för Demokratiska Alterntiv i Katrineholm

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
föreningen Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ i Katrineholm ett bidrag 
på 15 000 kronor för kostnader i samband med besök av representanter för olika 
offentliga instanser i Somalia. Besöket är inplanerat den 22 – 27 april 2023. Bidraget 
avser framförallt kostnader som har samband med arrangemanget av öppet möte i 
Katrineholm.

2. Bidraget täcks med medel ut kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Innan utbetalning av bidraget sker ska en redovisning göras till 

kommunledningsförvaltningen av hur bidraget har disponerats. (KS Del/2023 § 16)

Dnr KS/2023:84-3.10.
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg 
(S) samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
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§ 57

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Bygg och miljönämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2023-02-01, § 
5 – Antagande – Detaljplan för Hvalsta gård.

Hnr 2023:392

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Katrineholms SK Fotboll har översänt redovisning över beviljat bidrag till Nattfotboll 
2021-2022.

Hnr 2023:504

Katrineholm Innebandy har översänt redovisning av beviljat bidrag till Katrineholms 
Innebandycup 2022.

Hnr 2023:595

Övrigt

Mälardalrådet har översänt rapporten Lärarbristens förklaringsfaktorer.

HNr 2023:564 och 2023:565
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