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KOMMUNSTYRELSEN
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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) (fr.o.m § 110), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), 
Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Nicklas Adamsson (MP) (§§ 108-109)

Ersättare Gunilla Magnusson (S), Camilla Hermansson (SD), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), 
Nicklas Adamsson (MP)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, förvaltningschef Magnus Runesson, nämndsekreterare 
Rasmus Berglöv, säkerhetschef Tobias Plantin, fastighetschef Stefan Jansson, 
infrastrukturchef Johnny Ljung, Joakim Truedsson (ordföranden för Rådet för trygghet och 
säkerhet)

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Joha Frondelius (KD)
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och tid

2022-10-05

Paragrafer § 108-  § 122

Datum för anslags uppsättande 2022-10-06 Datum för anslags nedtagande 2022-11-01
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Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 108 Fastställande av dagordning

§ 109 Information - Råd, utskott och bolag
- Rådet för trygghet och säkerhet

§ 110 Information - Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Ungdomsfrågor

§ 111 Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs 
fritidsområde, Katrineholms kommun

§ 112 Redovisning av obesvarade motioner - september 2022

§ 113 Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2022

§ 114 Återrapportering särskilt uppdrag - Utreda fortsatt utveckling av simhallen

§ 115 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om fortsatt utveckling av 
lokstallsområdet

§ 116 Återrapportering särskilt uppdrag- Utredning av busstrafiken

§ 117 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om effektivt nyttjande av 
skollokaler

§ 118 Återrapportering särskilt uppdrag – Uppföljning av språktest vid 
rekrytering

§ 119 Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om flytt av Lasstorps 
koloniområde

§ 120 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - september 2022

§ 121 Anmälan om delegationsbeslut

§ 122 Meddelanden
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§ 108

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning.
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§ 109

Råd, utskott och bolag
- Rådet för trygghet och säkerhet 
Ordföranden för Rådet för trygghet och säkerhet, Joakim Truedsson, rapporterar om 
rådets arbete utifrån den samordnande rollen som rådet har. Detta inom det 
brottsförebyggande arbetet och beredskapsarbetet. 

Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Joha Frondelius (KD), Johan 
Söderberg (S), Nicklas Adamsson (MP) samt ordföranden för Rådet för trygghet och 
säkerhet Joakim Truedsson och säkerhetschefen Tobias Plantin.
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§ 110

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Ungdomsfrågor 
Säkerhetschefen Tobias Plantin informerar om aktuellt läge inom säkerhetsarbetet med 
fokus på ungdomsfrågor. 

Under informationen yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Cecilia Björk (S), Joha Frondelius 
(KD) samt säkerhetschefen Tobias Plantin.
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§ 111 KS/2022:237

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för Ekenäs fritidsområde, Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten och 
spillvatten för fastigheterna Ekenäs 1:10, Ekenäs 1:92 – 1:114 och 1:117 - 1:121 på 
fritidsområdet Ekenäs, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster 
ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast 
tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns, enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang.

I kommunens VA-plan är Ekenäs fritidsområde utpekat som ett § 6 område med drygt 30 
fastigheter. Sörmland Vatten har för avsikt att påbörja projektering av utbyggnaden av 
VA-ledningar för området i början av 2022. Utbyggnaden beräknas vara klar under 2023 
och därefter kan fastigheterna ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-14

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2022-06-08

 Skrivelse Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs 
fritidsområde, Katrineholms kommun, - Rättelse inklusive bilaga, 2022-09-12

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 112 KS/2022:101

Redovisning av obesvarade motioner - september 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga 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 9 
september 2022 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner som har väckts i 
kommunfullmäktige. Den äldsta motionen väcktes i september 2021. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-09

 Sammanställning över obesvarade motioner – september 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 113 KS/2022:316

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari 
till augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari – 
31 augusti 2022 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2022 omfattar kommunstyrelsens 
samtliga områden, kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ackumulerade utfall för perioden är -127 772 tkr. Det är en positiv 
avvikelse mot budget med 20 132 tkr. Prognosen för helår är positiv och beräknas till 6 
300 tkr. Budgetavvikelse kommunstyrelsen gemensamt uppgår till 8 841 tkr och avser 
främst reserverade medel som ej har nyttjats under perioden. Prognosavvikelsen 5 600 
tkr avser bland annat tillfällig ramförstärkning avseende reserverade medel för övergång 
till egen försörjning samt medfinansiering yrkesvuxna 2022. Dessa medel kommer ej 
rekvireras från kommunen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-19

 Kommunstyrelsens delårsrapport 2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg 
(S) samt kommundirektören Sari Eriksson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 114 KS/2022:323

Återrapportering särskilt uppdrag - Utreda fortsatt 
utveckling av simhallen 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen om att utreda fortsatt utveckling av 
simhallen överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med särskilda uppdrag i budgeten för 2022 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen utrett fortsatt utveckling av simhallen med syftet att ta 
fram ett prioriteringsunderlag som beskriver hur simhallen kan utvecklas ytterligare 
utifrån de behov och önskemål som finns.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-21

 Rapport - Utreda fortsatt utveckling av simhallen

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig fastighetschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning

Akten
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§ 115 KS/2022:325

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om 
fortsatt utveckling av lokstallsområdet 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen av utredning om fortsatt utveckling av 
lokstallsområdet överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Lokstallsområdet är Katrineholms stora knutpunkt för ungdomsverksamheter och har 
över 50 000 besökare per år. Arbetet med att omvandla de gamla lokstallarna till lokaler 
där ungdomsverksamhet har pågått sedan förvärvet av fastigheten från Banverket 2006. 
Under åren har de olika delarna växt fram och idag är det ett mycket uppskattat område 
där många ungdomar träffas varje dag. 

I enlighet med särskilda uppdrag i budgeten för 2022 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett prioriteringsunderlag som beskriver hur 
fastigheter och utemiljöer vid Lokstallet kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och 
önskemål som finns.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-21

 Rapport - Utredning om fortsatt utveckling av lokstallsområdet

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) samt 
fastighetschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning

Akten
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§ 116 KS/2022:307

Återrapportering särskilt uppdrag- Utredning av 
busstrafiken 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta 

utredning om när utökad kollektivtrafik är lämpligt att införa och i vilken omfattning 
och kostnad till hur staden växer, med återrapportering till kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2023.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att tillsammans med bildningsförvaltningen 
genomföra organisationsflytt av bildningsförvaltningens uppdrag med skolskjuts till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnaden har i uppdrag att utreda behov av förändringar i busstrafiken i takt 
med att kommunen och staden växer. I uppdraget ingår även att överväga var ansvaret 
för skolskjutsar och särskild kollektivtrafik bör ligga. 

Busstrafik

Kollektivtrafiken i Katrineholm består idag av 3 linjer som körs med 4 stadsbussar varav 
3 på linje 1. Linje 1 är väl fungerande med många resenärer. Linje 2 och 3 täcker små 
geografiska områden, har lågt resande och omotiverad restid vilka kan fördelas om till 
ett effektivt resenärsanpassat linjenät.

De nya föreslagna linjesträckningarna för stadstrafiken är en anpassning till redan 
planerad utveckling av nya bostadsområden och skapar möjlighet för boenden att enkelt 
använda sig av kollektivtrafiken. Det har tagits hänsyn till boendes arbetsplatser och 
resmönster till handelsområden och därmed blir kollektivtrafiken mer lättillgänglig för 
fler boenden och deras behov. 

I bifogad fil Katrineholm stad linjeförslag visas förslag på nya linjesträckningar där grön 
färgning är likvärdig linje 1 idag. Röd färgning ny sträckning och täcker handels- och 
industriområden på Lövåsen till Duveholmsbadet/Strandvägen. Blå färgning ny 
sträckning som täcker Stensätterskolan till Djulöområdet. Körs de två nya linjerna i 
halvtimmestrafik tillkommer minst 1 fordon. Befintliga linjeturer ses streckade i svart.

Ansvar förvaltningar

Ansvar, strategi och budget för de tre resealternativen allmän kollektivtrafik, särskild 
kollektivtrafik och skolskjuts är idag delat mellan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) samt bildningsförvaltningen (BIF). Därmed 
hanteras liknade ärenden av tre olika förvaltningar och kan effektiviseras.

Allmän kollektivtrafik som hanteras av SBF och skolskjuts som hanteras av BIF är nära 
sammankopplade då ca 600 skolelever reser med allmän kollektivtrafik via busskort 
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utlämnat från BIF och deras budget, men biljettintäkter för varje gjord resa blir en intäkt i 
SBF:s budget. Det finns också kopplingar med var skolskjuts sätts in där kollektivtrafiken 
inte kör, ca 300 elever reser med sådan skolskjuts via taxi eller skolbuss. SBF och BIF 
samarbetar i dessa frågor redan idag men det kan effektiviseras och förbättras 
ytterligare.

Tjänsten för skolskjuts-handläggning på BIF är ca 50 procent och likvärdigt på SBF med 
kollektivtrafik som idag har resursbrist för sin handläggning. Därmed finns det 
samordningsvinster att flytta ansvar, strategi, budget och personell resurs för skolskjuts 
till SBF. Det ger en attraktivare och effektivare organisation för de två resealternativen 
och löser resursfrågan för SBF. En organisationsflytt av bildningsförvaltningens uppdrag 
med skolskjuts till samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås genomföras. Utredningen 
har skett i samråd med BIF.

Den särskilda kollektivtrafiken innefattande färdtjänst och riksfärdtjänst hanteras idag av 
VOF via enhetschef med två handläggare på vardera 50 procent tjänst. Den har inga 
direkta sammankopplingar till kollektivtrafik och skolskjuts och därmed 
samordningsvinster i handläggning och personella resurser att vinna på en flytt till SBF. 
Uppdraget bedöms också för stort att enbart flytta handläggare och medför i så fall 
utökat chefskap på SBF. Den särskilda kollektivtrafiken förslås ligga kvar hos VOF i 
nuläget. Utredningen har skett i samråd med VOF.  

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-09-21

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-15

 Karta - Katrineholm stad linjeförslag

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Johan Söderberg 
(S), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) samt 
infrastrukturchefen Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning

Bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 117 KS/2022:324

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om 
effektivt nyttjande av skollokaler 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen om effektivt nyttjande av skollokaler 
överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I planeringsdirektivet gavs kommunstyrelsen uppdraget att utreda och föreslå hur Östra 
skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när nya Järvenskolan och nya 
skolan på Norr står klara. I budgeten för 2022 gavs ett nytt uppdrag som ersätter det 
uppdraget. I det senare uppdraget ingår att se över såväl tomställda som andra 
skollokaler för att uppnå en effektiv lokalresursanvändning. I uppdraget ingår även att 
vid behov föreslå omflyttning av kommunala verksamheter för att nå en effektivare 
lokalresursanvändning. Syftet är också att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad 
som är den mest fördelaktiga lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis 
anpassning för annan verksamhet (kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, 
etc.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-21

 Rapport - Utredning om effektivt nyttjande av skollokaler

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl 
(V) samt fastighetschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning

Akten
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§ 118 KS/2022:306

Återrapportering särskilt uppdrag – Uppföljning av 
språktest vid rekrytering 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta 

uppföljningen av språktest vid rekryteringsförfarandet. 

2. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen senast september 2023.

3. I övrigt läggs återrapporteringen av det särskilda uppdraget till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
I arbetet med barn, unga, äldre och funktionsnedsatta är det svenska språket, att kunna 
göra sig förstådd, ta emot instruktioner och dokumentera, viktigt för att kunna utföra 
arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt. I budgeten för 2022 gavs ett särskilt uppdrag 
till kommunstyrelsen om att följa upp språktester vid rekrytering.

Syftet med språktest vid rekrytering är att säkerställa att arbetsuppgifter kan utföras 
tryggt och säkert. Språktestet ska:

 säkerställa att tillräcklig kunskap om det svenska språket finns för det aktuella 
verksamhetsområdet

 bedöma den språkliga kompetensen vad gäller hör- och läsförståelse samt skriftlig 
förmåga

Under 2020 och 2021 har representanter från HR, vård- och omsorgsförvaltningen samt 
bildningsförvaltningen samarbetat med leverantören av språktest. Samarbetet mellan 
Katrineholms kommun och leverantören har varit konstruktivt, där båda parter kunnat 
bistå med kompetens och information som bidragit till testernas form, funktion och 
utfall.

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde de första språktesterna inom LSS-
verksamheter och äldreomsorg i mars 2021. Bildningsförvaltningen genomförde de 
första språktesterna inom förskola och fritidsverksamhet i april 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-13

 Uppföljning av språktest

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning
Kommunledningsförvaltningen - personalavdelningen
Bildningsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten
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§ 119 KS/2022:326

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om flytt 
av Lasstorps koloniområde 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen om att utreda flytt av Lasstorps 
koloniområde överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-04-28 § 65 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen utrett vilka områden som är aktuella för att flytta del av 
eller hela kolonilottsområdet på Lasstorp samt vilka konsekvenser och kostnader som 
flytten medför. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-21

 Rapport - Utredning om flytt av Lasstorps koloniområde

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg 
(S), Nicklas Adamsson (MP) samt fastighetschefen Stefan Jansson.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - budgetberedning

Akten
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§ 120 KS/2022:23

Redovisning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - september 2022 

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

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

Ackumulerat till och med den 20 september 2022 har det beslutats om 4 621 629 kronor. 
Kvar att besluta om finns 378 371 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-20

 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande – september 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 121

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna

Förordnande av ekonomi- och personalchef 13-28 september 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att under perioden 13 – 28 september förordna 
följande personer som ekonomi- och personalchef samt lönechef:

Ersättare ekonomi:
13 – 28 september Elin Sollenborn

Ersättare personal:

13 – 22 september Håkan Sundqvist
23 – 28 september Hanna Örtegren

Ersättare lön:

23 september – 2 oktober Lise-Lott Örman (KS Del/2022 § 119)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2022-09-15)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar tf ekonomi- och personalchefen Susanne 
Sandlund att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 
19 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholm Vatten och 
Avfall AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2022 § 120)

Dnr KS/2022:4-2.5.5

Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Hälsodag på Spetebyhall

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Belinda Jones 
Alaton ett bidrag på 2 600 kronor till projektet på Spetebyhall.

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS del/2022 § 113)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Downhill för alla

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Spökbackens 
alpinklubb ett bidrag på 39 000 kronor till projektet Downhill för alla.

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 114)
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Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Fokus på tjejers idrottande

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja RF-SISU Sörmland 
ett bidrag på 37 800 kronor till projektet Fokus på tjejers idrottande.

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 121)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Föreläsning av 
"Klimatpsykologerna"

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Naturskyddsföreningen i Katrineholm ett bidrag på 13 500 kronor till projektet 
Föreläsning av ”Klimatpsykologerna”.

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 122)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut tryckeritjänster till Katrineholms kommun Dnr TI 2022-1034. (KS 
Del/2022 § 117)

Tilldelningsbeslut Engångsartiklar och portionsformar Dnr TI 2021-1228. (KS Del/2022 § 
118)

Tilldelningsbeslut Operationsmaterial allmänt omtag Dnr VF2020-000023. (KS Del/2022 § 
123)

Tilldelningsbeslut Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial Dnr VF2021-00020. KS 
Del/2022 § 124)

Tilldelning Diagnostiska instrumentDnr VF2021-00073. (KS Del/2022 § 125)

Dnr KS72022:162-2.6.1

Bidrag till Julita äppeldag

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Föreningen Sörmlandsäpplen för genomförandet av 
Julita äppeldag.

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 § 115)

Dnr KS/2022:278-3.10.1

Bidrag till Drever-SM 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 5 000 kronor till Sörmlands Dreverklubb för anordnandet av Drever-SM 
2022.
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2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 116)

Dnr KS/2022:283-3.10.1

Bidrag till Allsång i juletid 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till ABF Sörmland för genomförandet av Allsång i juletid 
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 § 126)

Dnr KS/2022:297-3.10.1

Bidrag till Mälardalstouren 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 7 000 kronor till Katrineholms BTK för genomförandet av Mälardalstouren 
2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 127)

Dnr KS/2022:312-3.10.1

Under ärendet yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Johan Söderberg (S). 
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§ 122

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2022-09-02, § 49/22 Fastställande av Länstransportplanen för år 2022-
2033 efter beslut om definitiva ekonomiska ramar inklusive Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2023.

Hnr 2022:2082, 20222:2083

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Boverkets rapport 
(2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö.
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/2022:223-1.9.1

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen - Träffsäkert – 
Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101). 
Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.

Dnr KS/2022:115-1.9.1

Övrigt 

Energikontoret i Mälardalen har översänt Aktieägaravtal Energikontoret i Mälardalen AB 
- tillkomna ägare tom 2022-05-17 samt Registreringsbevis Energikontoret i Mälardalen 
556134-8698.

Hnr 2022:2000, 2022:2001
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