
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2022-06-15 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 12:00
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), Mica Vemic (SD), Victoria 
Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Gunilla Magnusson (S)

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

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, ekonom Elin Sollenborn, Magnus Moström (Triangelgården), 
Lovisa Stenberg (Triangelgården), näringslivsutvecklare Carina Lloyd, utredare Jennie 
Hjertberg, infrastrukturchef Johnny Ljung, verksamhetscontroller Anna Marnell, miljöstrateg 
Linda Aldebert

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Victoria Barrsäter (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-06-21

Paragrafer § 73-  § 89

Datum för anslags uppsättande 2022-06-22 Datum för anslags nedtagande 2022-07-14

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 73   

Kommunstyrelsens verksamhet
Ekonomen Elin Sollenborn informerar om kommunens helårsprognos för maj som visar 
på ett helårsresultat på 110,6 mnkr, vilket är 52,0 mnkr mer än budget. Detta är en 
förbättring med 3,8 mnkr i jämförelse mot tertialen. Nämndernas sammanlagda 
prognoser visar på en avvikelse mot budget på -2,7 mnkr på helår medan finansen 
prognostiserar en avvikelse mot budget på 54,7 mnkr. 

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om flyktingmottagandet. Siffrorna för 
mottagande i respektive kommun fastställs den 17 juni 2022. Antalet är lägre än vad som 
tidigare har prognostiserats. Katrineholm kommer främst att ta emot personer som idag 
befinner sig i närområdet.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S) samt ekonomen Elin Sollenborn och 
kommundirektören Sari Eriksson.
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§ 74   

Omvärldsbevakning
Magnus Moström (Triangelgården) och Lovisa Stenberg (Triangelgården) informerar om 
Triangelgårdens verksamhet. Triangelgården bedriver fritidsverksamhet året runt för 
ungdomar mellan 11 – 18 år. I nuläget har föreningen 125 medlemmar varav 43 är 
flickor. Ett av verksamhetsmålen är att fler flickor ska söka sig till verksamheten. 

Näringslivsutvecklaren Carina Lloyd informerar om Svenskt Näringslivs undersökningen 
om företagsklimatet i kommunerna. Katrineholm har ett sammanfattande omdöme på 
3,9 (på en skala 1 – 6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt) att jämföra med riksgenomsnitt på 
3,4.

Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Victoria Barrsäter (C), Christer 
Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) samt Magnus Moström 
(Triangelföreningen), Lovisa Stenberg (Triangelföreningen) samt näringslivsutvecklaren 
Carina Lloyd.
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§ 75   

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Utredaren Jennie Hjertberg redogör för de fyra förslagen till övergripande strategier i 
Framtidsplan 2050 som arbetats fram samt hur arbetet med att ta fram dessa har 
bedrivits.

Utredaren Jennie Hjertberg summerar kommunens rådande planeringsinriktning för 
hållbar trafikutveckling samt potentialer för att öka mängden hållbart resande i 
kommunen. 

Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Victoria 
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Gunilla Magnusson (S), Johan Söderberg (S) samt 
utredaren Jennie Hjertberg.
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§ 76 KS/2022:81  

Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktig beslutar att godkänna uppföljningen enligt Program för privata 
utförare 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kapitel § 3 ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet också ska anges hur kommunfullmäktiges mål 
och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

I Katrineholms kommuns program står det bland annat att nämnderna årligen ska göra 
uppföljningar av sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. En 
sammanställning av varje nämnds uppföljning ska inlämnas till 
kommunledningsförvaltningen och ska innehålla antal och omfattning av privata 
utförare samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus i 
sammanfattningen bör läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade 
åtgärder. 

Samtliga nämnder har gjort uppföljningar utifrån de egna verksamhetsområdena. Några 
nämnder har bedömt att de inte har några privata utförare, medan andra har flertalet. 
De avvikelser som har upptäckts har alla hanterats och handlingsplaner har upprättats i 
de fall det har funnits behov.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Samtliga nämnders sammanfattningar av gjorda uppföljningar (återfinns i akt och i 
respektive nämnds protokoll)

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 77 KS/2022:183  

Upphörande av styrdokument - Katrineholms 
kommuns kommunikationspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet Katrineholms kommuns kommunikationspolicy har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Innehållet i den nuvarande policyn utgår från andra 
redan antagna dokument såsom Vision 2025 och varumärkeshandboken, men även från 
de lagar som styr som exempelvis tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen, diskrimineringslagen och språklagen. 

I kommunstyrelsens reglemente står det även att kommunstyrelsen ska verka för att 
kommuninvånarna, andra myndigheter, media och övriga intresserade får en god och 
riktig information om kommunens verksamhet och politiska beslut. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy kan upphöra att gälla och att ett tjänstemannaunderlag i form av 
en riktlinje och/eller en handlingsplan tas fram som stöd för hur Katrineholms kommun 
arbetar med kommunikation. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-30

 Nu gällande -  Katrineholms kommuns Kommunikationspolicy gäller från 1 januari 
2020.pdf

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1393251
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§ 78 KS/2022:190  

Årsredovisning Samordningsförbundet RAR  2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2021, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt 
lägger årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2021 
inklusive revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Resultatet för 2021 uppgår till -2,7 miljoner kronor. Resultatet är i enlighet med budget 
då förbundet hade ett ingående eget kapital på 5,6 miljoner kronor. Nationella rådet har 
rekommendationer om hur mycket samordningsförbunden bör ha i eget kapital och RAR 
låg tidigare för högt. Med årets resultat bedöms de ligga i nivå med 
rekommendationerna. 

I revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:

 Avseende skatter och avgifter rekommenderas att dessa betalas i rätt tid för att 
undvika eventuella förseningsavgifter.

 Att bokslutsdokumentationen avseende specifikation av innehåll i respektive 
balanspost förbättras.

 Att avstämningar av balanskonton i periodbokslut och årsbokslut förbättras.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31

 Protokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2022-03-18

 Årsredovisning 2021 – Samordningsförbundet RAR 

 KPMG Granskningsrapport 2021
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 KPMG Revisionsrapport 2021

 Revisionsberättelse 2021

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 79 KS/2022:191  

Fastställande av 2023 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 
budget för år 2023 samt att kommunens medlemsinsats på 458 854 kronor beaktas i 
kommande budgetprocess för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner, 
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan 
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, Region 
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan 
medlemskommunerna.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2023 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år 2023 är sammanlagt 
16 miljoner kronor, det vill säga samma nivå som för 2022.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 458 854 kronor. Summan 
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 
1 november 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 80 KS/2022:163  

Uppföljning av kommunplan 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunplan 2019-2022, lägger den till 
handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet 
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för 
Katrineholms kommun. Kommunplanen är ett av de viktigaste instrumenten för den 
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. Tillsammans 
med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen 
för kommunens övergripande planering. 

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 
Texterna i kommunplanen innehåller även ett stort antal uppdrag till kommunens 
verksamheter. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande 
planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de 
kommunala bolagen. Den ligger även till grund för den årliga uppföljningen i 
delårsrapporter och årsredovisningar. 

Utöver den årliga uppföljningen utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten 
och slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet 
med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag 
för planering och prioritering både för återstoden av mandatperioden och inför 
kommande mandatperiod.

I denna uppföljning redovisas en aktuell bedömning av målen och uppdragen i kommun-
planen per månadsskiftet maj/juni 2022, det vill säga mot slutet av mandatperioden. 

Av de 51 resultatmålen i kommunplanen bedöms 28 vara uppnådda, 21 delvis uppnådda 
och 2 ej uppnådda. Av de 150 uppdragen bedöms 114 vara genomförda och 36 
pågående. 

Kommunplanen 2019-2022 kommer att följas upp även i delårsrapporten och 
årsredovisningen för 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-09

 Uppföljning kommunplan 2019-2022
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) samt 
verksamhetscintrollern Anna Marnell.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Samtliga nämnder

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten
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§ 81 KS/2022:181  

Revidering informationshanteringsplan Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av informationshanteringsplan för 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
I december 2021 antog kommunstyrelsen den nya informationshanteringsplanen för 
Katrineholms kommun som reglerar hur kommunen hanterar, förvarar, gallrar och 
bevarar allmänna handlingar.

I den reviderade infoplanen har följande ändringar gjorts:

 Redaktionella ändringar och förtydliganden i flera delar av planen.

 Nationella prov i svenska och svenska som andra språk - Ändring från bevarande till 
gallras efter 5 år. Handlingstypen centrala prov och nationella prov efterfrågas i stort 
sett aldrig av den kommunala verksamheten, allmänheten eller för forskningens 
behov. Proven är ej heller av vikt för rättsskipningen eller den enskildes 
rättssäkerhet.

 Tillägg av handlingar under 7.6.5 – nationella program.

 Ny rad 1.5.4.3 – rapportering och hantering av visselblåsare.

 Ökat antal år för bevarande av handlingar innan slutarkiv från 5 till 10 år i 
kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem Lex. Detta med anledning av 
digital förvaring så kan handlingarnas förvaras längre utan att platsbrist uppstår. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Informationshanteringsplan Katrineholms kommun reviderad juni 2022

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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§ 82 KS/2022:182  

Gallringsbeslut av handlingar i slutarkivet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar om gallring i kommunarkivet av de handlingar som 

förtecknas enligt nedan.

2. Beslut om gallring gäller även handlingar som för närvarande förvaras i närarkiv och 
som kommer överlämnas till den lokala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Sydarkivera och bildningsförvaltningen 
tagit fram förslag till gallring av handlingar i slutarkivet.

Handlingarna avser nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Vilka handlingar som ska bevaras styrs av speciallagstiftning samt arkivlagen. Enligt 
arkivlagen ska hänsyn tas utifrån verksamhetens, rättssäkerhetens och forskningens 
behov vid beslut om gallring eller bevarande.   

Kommunledningsförvaltningens utredning, genomförd av kommunarkivets personal, 
visar att handlingstypen centrala prov och nationella prov i stort sett aldrig efterfrågas av 
vare sig den kommunala verksamheten, allmänheten eller för forskningens behov. 
Proven är ej heller av vikt för rättsskipningen eller den enskildes rättssäkerhet.

Benämning Serie Tid

Nationella prov svenska Duveholmsgymnasiet F2a 1996 -

Nationella prov svenska Ellwynska gymnasiet F2 1996 -

Grundskolan Valla skola nationella prov F1f 1998 -

Invandrarundervisning nationella prov sfi F3 2006 -

Komvux/Viadidakt nationella prov svenska, engelska, 
matematik, fysik, kemi

F1a – F1d 2002 -

KTS/Komvux nationella prov svenska, engelska, 
matematik, fysik, kemi

F1a – F1e 1990 - 2001

Lindengymnasiet nationella prov svenska, engelska, 
matematik

F1a – F1c 1999 - 2010
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Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23

 Skrivelse, 2022-06-09

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen – arkivet

Bildningsnämnden

Viadidaktnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1393251



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-06-15 15 (25)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 83 KS/2021:126  045

Bidrag till Kvinnorna och staden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de 300 000 kronor som tidigare beviljats Fogelstad 
musikteater tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen behandlade 2021-04-28 Fogelstad musikteaters ansökan om bidrag 
till uppsättningen Kvinnorna och staden, ett musikaliskt berättardrama som handlar om 
människor i en historisk brytningstid mellan det gamla jordbrukssamhället och det 
moderna industrisamhället.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningen 400 000 kronor under 2021 som togs 
ur integrationsfonden samt att med arbetet med 2022 års budget ta upp 300 000 kronor 
för det fortsatta arbetet och genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och 
staden” under 2022.

Då bidraget inte finns specificerat i budgeten för 2022 behöver kommunstyrelsen 
besluta om vart bidraget ska tas ifrån. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31

 Protokollsutdrag, KS § 71, Bidrag till kvinnorna och staden, 2021-04-28

Beslutet skickas till:

Fogelstad musikteater

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 84 KS/2022:209  

Åtgärdsprogram Södermanlands miljö 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ställer sig bakom arbetet med 
Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 (ÅFM) och avser att medverka i 
genomförandet av de åtgärder i programmet som följer gällande kommunplan och 
koncernens verksamhet och prioriteringar.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i dialog med aktörer i länet tagit fram regionala 
åtgärder för miljömålen för perioden 2022-2026, Åtgärdsprogram för Södermanlands 
miljö 2022-2026 (ÅFM). Under våren 2022 är programmet ute på förankringsrunda i 
länet.

Under förankringsrundan behöver respektive organisation ta beslut om att stå bakom 
arbetet med åtgärdsprogrammet i sin helhet samt om vilka specifika åtgärder som 
organisationen ämnar delta i, det vill säga genomföra under programperioden. Beslut 
om deltagande fattas senast 22 juni 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Katrineholms kommun ska delta som 
medverkande i totalt 34 åtgärder.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-08

 Bilaga - Katrineholms kommuns deltagande i ÅFM

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger 
Fredriksson (C), Michael Hagberg (S) samt miljöstrategen Linda Aldebert.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Samhällsbyggnadsförvaltingen

Akten
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§ 85 KS/2022:149  

Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi 

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

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har av Region Sörmland getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förlaget till Regional näringslivsstrategi. Ett yttrande har tagits fram av 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med Katrineholms näringslivsråd.

Sammanfattningsvis kan sägas att Katrineholms kommun är positiva till att en 
näringslivsstrategi arbetas fram och remissen har potential, men att den skulle behöva 
konkretiseras. Yttrandet lyfter även att besöksnäringen är en viktig bransch både nu och 
i framtiden och att även besöksnäringen borde lyftas i startegin.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi

 Remissversion – Sörmlands näringslivsstrategi, 2022-2030

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg 
(S), Nicklas Adamsson (MP), Gunilla Magnusson (S) samt näringslivsutvecklaren Carina 
Lloyd.

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten
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§ 86 KS/2022:221  

Bidrag till Summer Camp 2022 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 100 000 kronor till den ideella 

föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) till Summer Camp 2022. 
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig 

redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. 

Sammanfattning av ärendet
Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har inkommit med en ansökan om 100 000 
kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2022. Katrineholms Summer Camp 
är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott för Alla, RF-SISU (f.d. 
Sörmlandsidrotten) och Katrineholms kommun (Viadidakt). 

2022 är trettonde året i följd som projektet genomförs. Det finns flera syften med 
projektet varav tre är extra tydliga:

1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik.
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova 

många olika aktiviteter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen.

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och 
livskvalitet 2019-2022. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-14

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-06-15

 Ansökan om projektstöd Summer Camp 2022
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

IFA Katrineholm

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
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§ 87   

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Hantverkarmaterial textil Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun TI 2021-1157. (KS Del/2022 § 74)

Dnr KS/2021:166-000

Tilldelningsbeslut avtalsöverlåtelse Ryds Glas - persienner och mörkläggning inkl. service 
(KS Del/2022 § 80)

Dnr KS/2022:120-2.6.4

Tilldelningsbeslut Direktavtal Stratsys. (KS Del/2022 § 79)

Dnr KS/2022:173-2.6.4

Tilldelningsbeslut avtal/avrop uppgradering till Raindance LRP. (KS Del/2022 § 81)

Dnr KS/2022:174-2.6.4

Förordnande av ekonomichef 8-10 juni 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Regina 
Jalvemyr att under perioden 8-10 juni 2022 förordna rollen som ekonomichef till Elin 
Sollenborn. (KS Del/2022 § 78)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Förordnande av personalchef v 26-28

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar bitr. 
kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund att under perioden vecka 26 till 28 
2022 förordna Håkan Sundqvist som personalchef. (KS Del/2022 § 66)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Yttrande över ansökan till hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 68)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 76)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 82)

Dnr KS/2022:3-9.3.4
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Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-01-29)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomi- och personalchef Susanne 
Sandlund att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 70 000 
000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall 
AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021:134)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-04-22)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 85 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del 2021:135)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-04-22)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021 § 136)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-06-28)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 15 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021 § 137)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-09-15)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 25 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021 § 138)

Dnr KS/2021:4-049
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Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-06-01)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos 
Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2022 § 77)

Dnr 2022:4-2.5.5

Kommunal borgen för Katrineholms Industrihus AB (2022-06-01)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 585 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Industrihus AB, upptagna 
hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2022 § 78)

Dnr 2022:4-2.5.5

Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan om medel för Drömprojket fokus hälsa Allsång i parken

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ABF Sörmland ett 
bidrag på 10 000 kronor till projektet Allsång i parken.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 69)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Idrott, kultur och gastronomi - en 
smakupplevelse för alla sinnen

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Sussie Stjernström 
Olsson ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Idrott, kultur och gastronomi – en 
smakupplevelse för alla sinnen.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 70)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Katrineholm mot våld

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Kvinno- och 
Tjejjouren Miranda ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Katrineholm mot våld.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 71)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Lira blågult Katrineholm

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Katrineholms SK 
och DFK Värmbol ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Lira blågult Katrineholm.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 72)
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Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Skidor för alla

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Anna Kristina 
Löwegren ett bidrag på 7 500 kronor till projektet Skidor för alla.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 73)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Bidrag till Sommarverksamhet/cirkusskola

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 31 729 kronor till Södermanlands Frisksportdistrikt till 
sommarverksamhet/cirkusskola.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 60)

Dnr KS/2022:145-3.10.1

Skadestånd

Beslut om utbetalning av skadestånd gällande mopedskada pga bristande vägunderhåll. 
(KS Del/2022 § 67)

Dnr KS/2022:176-1.5.7

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och 
kommundirektören Sari Eriksson.
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§ 88   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2022-05-11.

Hnr 2022:1134

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från årsstämma 2022-05-11.

Hnr 2022:1182

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 8/2022 - 
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023.

Hnr 2022:1097
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§ 89   

Trevlig sommar 
Ordförande Johan Söderberg (S) tillönskar kommunstyrelsen en trevlig sommar.

Inger Fredriksson (C) framför på kommunstyrelsens vägnar detsamma till ordföranden.
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