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Comfact Signature Referensnummer: 1371777



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-05-25 2 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 51   

Kommunstyrelsens verksamhet
Bland annat lämnas följande information:

- Säkerhetschefen Tobias Plantin informerar om ungdomssituationen i kommunen. En 
struktur har tagits fram för att följa barn och ungdomar i riskgruppen. Inriktningen 
på arbetet är ”hela barnet hela året”.

- Säkerhetschefen Tobias Plantin informerar om kommunens förberedelsearbete för 
flyktingmottagandet. 

- Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om den senaste 
befolkningsstatistiken och pendlingsstatistik. Antalet invånare kvartal ett uppgick till 
34 672 personer.

Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl 
(V), Gunilla Magnusson (S), Johan Söderberg (S) samt säkerhetschefen Tobias Plantin, 
kommundirektören Sari Eriksson och nämndadministrativa chefen Marie Sandström 
Koski. 
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§ 52   

Omvärldsbevakning
Linda Kron (Region Sörmland) redogör för näringslivsstrategin som Region Sörmland har 
skickat ut på remiss och som kommer att hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 
i juni.

Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Johan 
Söderberg (S), Inger Fredriksson (C) samt näringslivsutvecklaren Carina Lloyd och Linda 
Kron (Region Sörmland).
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§ 53   

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Bland annat lämnas följande information:

 Kommunekologen Linda Aldebert och avdelningschefen Eva Frykman informerar om 
den nya Avfallsplanen som kommer att tas upp för antagande i fullmäktige under 
hösten 2022. 

 Projektledaren Malin Andersson informerar om det pågående hälsoåret. Det har 
varit två ansökningsperioder för Drömprojekt fokus hälsa samt Hälsoidéer som löper 
hela året. Ytterligare en ansökningsperiod kommer att genomföras under augusti 
månad. Idag är det ett tjugotal event som är igång/är på gång under året 2022. Den 
10 september till den 10 oktober 2022 kommer psykisk hälsa och suicidprevention 
uppmärksammas med föreläsningar och aktiviteter.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Anneli 
Hedberg (S), Christer Sundqvist (M) samt kommunekologen Linda Aldebert, 
avdelningschefen Eva Frykman, projektledaren Malin Andersson och kommundirektören 
Sari Eriksson. 
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§ 54 KS/2022:147  

Revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra 
Strandgården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) gällande hyra för Strandgården i enlighet med 
upprättat förslag att gälla från den 1 september 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av 
fullmäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är 
färdigställd. 

Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag till ny hyra för Strandgården i 
enlighet med hyressättningsmodellen där hyran av ett rum med trinett på Strandgården 
föreslås uppgå till 6 708 kronor per månad.

Förslaget innehåller även några redaktionella ändringar i dokumentet. Till exempel 
föreslås storleken på rummen strykas ur dokumentet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-28, § 32

 Förslag - Revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet (hyra Strandgården)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 55 KS/2022:142  

Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed 
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på 34 880 tkr för KFAB och 7 577 tkr för 
KIAB. Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med 
KIABs redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att 
KFAB och KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten där det ingår att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal 
verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet. Två 
ägarsamråd har även ägt rum under 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03

 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2022-03-14

 Årsredovisning 2021 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young

 Katrineholms Fastighets AB hållbarhetsrapport 2021

 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2022-03-14

 Årsredovisning 2021 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 
lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 56 KS/2022:161, KS/2022:85  , 

Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
(KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) till handlingarna och 
därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på -353 000 kronor för KVAAB och 
+213 000 kronor för SVAAB.

De auktoriserade revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och att den ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är 
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. Lekmannarevisorerna bedömer att 
bolagens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit 
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det 
kommunala ändamålet med verksamheten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12

 Protokoll årsstämma KVAAB, 2022-03-31

 Årsredovisning KVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport

 Protokoll årsstämma SVAAB, 2022-03-31

 Årsredovisning SVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 57 KS/2022:140  

Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland 
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 25 mars 2022, § 13, att godkänna 
årsredovisningen för 2021 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 1 821 tkr.

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommunerna och regionen har minskat 
med 4 559 tkr jämfört med föregående år efter att verksamheten vid Gläntan har 
avslutats. För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 566 tkr (jämfört med 3 462 tkr 
2020).

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i 
förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt.

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, 
inriktningsmål, miljömål, kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. 
Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-10

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2021 – Vårdförbundet Sörmland

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2022-03-25

 Årsredovisning 2021 – Vårdförbundet Sörmland

 Revisionsberättelse 2021 – Vårdförbundet Sörmland

 Granskning av årsredovisning för år 2021 Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Beslutet skickas till: Akten
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§ 58 KS/2022:159  

Sydarkivera årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På förbundsfullmäktige den 8 april 2022 godkändes årsredovisningen för 
kommunalförbundet Sydarkivera för 2021 och förbundsstyrelsens ledamöter beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.  
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. Katrineholms kommun blev medlem i början av 2021. 

Sydarkivera redovisar ett positivt resultat på 4,87 miljoner kronor för 2021, vilket är mer 
än 4 miljoner bättre än budgeterat och 1,7 miljoner högre än prognosen för delåret. 
Överskottet är kopplat till minskade kostnader på grund av Covid-19 och omställning till 
ett digitalt arbetssätt, icke tillsatta tjänster samt ökade intäkter för deltagande i ett 
europeiskt projekt. Det är en uttalad målsättning från Sydarkiveras fullmäktige att 
medlemsavgiften ska sänkas senast 2025.

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12

 Protokollsutdrag från Förbundsfullmäktige Sydarkivera, 2022-04-08, § 2

 Sydarkiveras årsredovisning 2021 inklusive målbilaga, revisionsberättelse 2021 samt 
granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 - Sydarkivera

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 59 KS/2021:345  315

Svar på motion om behov av pendlarparkeringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) 
och Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som på sitt sammanträde 2022-
04-21, § 29, beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Detta med motiveringen att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har 
uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten Katrineholm och kransorterna i 
styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun.” Utredningen var 
påbörjad när Centerpartiets motion skickades in och Katrineholms kommun kommer att 
anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-05-06

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-04-21 § 19

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05

 Motion om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 60 KS/2022:171  

Tertialrapport 2022 Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2022 för Katrineholms kommun till 

handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2022 kompensera viadidaktnämnden med 
70 000 kr, vård- och omsorgsnämnden med 300 000 kr, bildningsnämnden med 
1 220 000 kr samt service- och tekniknämnden med 3 530 000 kr för ökade 
driftskostnader till följd av den höga inflationsnivån. Medlen tas från de finansiella 
posterna. Frågan om inflationskompensation för kommande år hänvisas till 
beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till 
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för perioden den 1 januari till och med den 30 april 2022. 

Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i 
förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och 
investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande 
budgetprocessen. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande 
plan med budget 2022-2024 som tertialrapporten svarar upp gentemot. 

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens 
verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i 
fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I 
tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmålen. 

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. 
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför 
inte nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter 
som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund.

Mot bakgrund av den höga inflationsnivån har en analys gjorts i tertialrapporten av de 
sammantagna effekterna av pris- och kostnadsökningar per nämnd. I övergripande plan 
med budget 2022-2024 kompenserades nämnderna för en generell pris- och kostnads-
ökning på 1 procent. I samband med tertialrapporten föreslås kommunstyrelsen ta 
beslut om att under 2022 kompensera nämnderna för de överskjutande 
kostnadsökningar som uppstått  till följd av den ökade inflationen, genom medel som tas 
från finansiella poster.
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Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-17

 Tertialrapport 2022 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig ekonomichefen Regina Jalvemyr.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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§ 61 KS/2022:139  

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och 
stadstrafik för år 2023 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken/ Region Sörmland beställa lokal 
linjetrafik och stadstrafik enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

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

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik upprätthålls under 2021 enligt 
nuvarande trafikutbud med undantag för:

 Vassmogatan – Resecentrum, indragen eftermiddags tur, Duveholmshallen – 
Resecentrum, ny eftermiddags tur

 Strångsjö – Ändebol – Djupvik reduceras, Djupvik – Gustavsborg – Björkvik dras in 

 Strångsjö – Katrineholm, utökad trafik

 Marmorbyn - Duveholmshallen/Resecentrum, ny och ändrad morgontur

 Linje 780 och 765, Regionala förändringar med reducerad trafik Katrineholm - Flen 
och utökad trafik Katrineholm – Nyköping

Kostnad för Katrineholms kommuns allmänna kollektivtrafik år 2023 uppgår, med 
justeringar enligt ovan, till cirka 21 500 000 kronor.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22

 Kommunsamråd T23 Katrineholm 2022-03-01

 Återkoppling samrådsfrågor tillköpsprocessen T23

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C) och Tony Rosendahl (V).
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Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på att kommunen ställer sig bakom reduceringen av 
linjetrafiken på linje 780 mellan Katrineholm och Flen då det kommer att innebära färre 
turer att välja på för de boende i Valla och Sköldninge.

Inger Fredriksson (C) yrkar att beställningen förändras så att indragningen av busslinjen 
Djupvik-Gustavsborg-Björkvik ersätts med anropsstyrd trafik.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) och Inger Fredrikssons (C) 
respektive yrkanden. Han finner att styrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Sörmlandstrafiken

Akten
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§ 62 KS/2022:164  

Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2021 för Katrineholms kommun, 
lägger den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till 
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2021 och är till stor del baserad på 
kommunens årsredovisning för 2021. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva 
vilka hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 
2021, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför. 

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 
september 2015 och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har 
kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen 
eftersom de kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och 
samhällsplanering, i hög grad är kopplade till målen i Agenda 2030.

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten 
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i 
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de 
tre hållbarhetsdimensionerna.

Hållbarhetsrapporten 2021 är kommunens andra samlade hållbarhetsrapport utifrån 
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av 
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att 
öka den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att 
den ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring 
hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en 
arbetsgrupp med deltagare från kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Innehållet i rapporten har förankrats i kommunens 
ledningsgrupp.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19

 Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholms kommun
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C) samt verksamhetscintrollern Anna Marnell och kommunikatören Josefin Lundin.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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§ 63 KS/2022:60  

Ny deltagare i näringslivsrådet 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Hanna Larsson, Företagarna KFV, till ny deltagare i 
näringslivsrådet, under resterande del av 2022, istället för Håkan Bennetoft.

Sammanfattning av ärendet
Inom Företagarna KFV har ordförandeskapet övergått från Håkan Bennetoft till Hanna 
Larsson. Med anledning av detta har förslag framförts om att ändra deltagare i 
näringslivsrådet, under resterande delen av 2022, i enlighet med skiftet av ordförande.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-17

Beslutet skickas till:

Håkan Bennetoft

Hanna Larsson

Troman

Akten
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§ 64 KS/2022:152  

Mottagande av gåvor enligt Berit English testamente 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot gåvorna adresserat i Berit English 

testamente.
2. Kommunstyrelsen överlåter till kulturnämnden att hantera ärendet vidare i enlighet 

med testamentets lydelse.

Sammanfattning av ärendet
Berit English testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till kulturnämnden i 
Katrineholms kommun bestående av fem originalkonstverk av Bengt Lindström, 200 000 
kr att utdela i pris till fyra duktiga konstnärliga personer (50 000 kr per person), varav 
den första är namngiven i testamentet, 1 000 kr att handha som kaffepengar vid 
prisutdelningstillfällena samt 80 000 kr för inköp av böcker till bokcirklar. 

Beslut om mottagande av gåvor till kommunen genom testamente behöver tas av 
kommunstyrelsen.

Kulturnämnden har i sitt beslut ställt sig positiva till att ta emot gåvorna adresserat i 
Berit English testamente.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19

 Kulturnämndens beslut, 2022-04-27, § 13

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Akten
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§ 65 KS/2022:177  

Förlängning av styrdokument - 
Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Bostadsförsörjningsprogram för 
Katrineholms kommun, längst till och med 2026-12-31.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun har idag en 
giltighetstid fram till den sista december 2022. Programmet är fortfarande aktuellt och 
relevant men kommer att behöva revideras i och med fastställandet av den nya 
Översiktsplanen som är under framtagande. Kommunstyrelsen föreslås därför förlänga 
det nu gällande Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun fram till dess att 
det kan revideras utifrån den nya Översiktsplanen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19

 Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun - 
Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun gäller från 1 januari 
2020.pdf 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), John G Ogenholt (KD), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Mica Vemic (SD) 
samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och John G 
Ogenholt (KD), att det ska arbetas fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), avslag på Inger 
Fredriksson (C) med fleras yrkande.

Comfact Signature Referensnummer: 1371777
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Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 66 KS/2022:81  

Uppföljning av Program för Privata Utförare - 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av program för privata utförare för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrdokument Program för privata utförare ska samtliga nämnder 
varje år göra en uppföljning av privata utförare inom verksamheten. 

En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild 
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL. 

Det kan handla om olika företagsformer som till exempel aktiebolag, stiftelser eller 
enskilda firmor.

Vid genomgång av kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter konstateras att det i dagsläget inte finns några privata utförare som 
omfattas av programmet inom förvaltningens verksamhetsområde.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-17

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 67 KS/2022:118  

Svar på remiss - Förslag till prioriterade inriktningar 
för Sörmlands regionala utvecklingsstrategi - RUN-
HRU21-0070 

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 prioriterade inriktar för Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Remissen 
har översänts till samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, Viadidakt, kommunledningsförvaltningen och service- och 
teknikförvaltningen för yttrande. Inkomna synpunkter har sedan sammanställts och 
behandlats vid en tjänstemannaberedning den 13 maj och sammanställningen lämnas 
nu som förslag till yttrande på remissen.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen ser det som positivt att regionens förslag 
förtydligar hur begreppet hållbarhet ska tolkas och hur de olika hållbarhetsinritningarna 
förhåller sig till varandra (att social hållbarhet är målet, den ekologiska hållbarheten 
sätter ramarna och den ekonomiska hållbarheten är medlet). De 5 prioriteringar som 
remitterats svarar väl mot identifierade trender och utmaningar i omgivningen och det 
är positivt att barnrätt samt hälsa får utrymme i den regionala planeringen. I ett nästa 
steg är det viktigt att definiera hur dessa utmaningar kan arbetas med i det regionala 
perspektivet. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-16

 Sammanställning - Svar på remissen förslag till prioriterade inriktningar för 
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi - RUN-HRU21-0070

Beslutet skickas till:

Region Sörmland 

Akten
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§ 68 KS/2022:166  

Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under 
sommaren 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under 
nedanstående tid under sommaren 2022 förordna följande personer att fullgöra 
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2022-07-04—2022-07-10 Ulrica Truedsson (S)

2022-07-11—2022-07-17 Anneli Hedberg (S)

2022-07-18—2022-07-24 Marie-Louise Karlsson (S)

2022-07-25—2022-07-31 Christer Sundqvist (M)

2022-08-01—2022-08-07 Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Söderberg (S), har initierat behov av att 
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under sin ledighet från och 
med den 4 juli 2022 till och med den 7 augusti 2022. Behovet av förordnanden avser 
frågor som kräver ett omedelbart agerande.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19

Beslutet skickas till:

Ulrica Truedsson

Anneli Hedberg

Marie-Louise Karlsson

Christer Sundqvist

Akten
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§ 69 KS/2022:172  

Evenemang - Liv och Lust i parken 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 200 000 kronor till +Katrineholm för anordnande av 
två musikkvällar i stadsparken under sommaren 2022. Anslaget tas ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande 
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
+Katrineholm har inkommit med en anhållan om 200 000 kronor för anordnandet av två 
musikkvällar i stadsparken under sommaren 2022.

Den ena musikkvällen planeras att utformas likt föregående sommars evenemang Liv 
och Lust i stadsparken. Den andra musikkvällen planeras att utformas med inriktning 
mot unga vuxna.

Evenemanget kommer att vara gratis för besökarna.

Bolaget räknar med att kunna finanseria ytterligare 175 000 kronor genom sponsorer 
och partners. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-25 (reviderad)

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-18

 Skrivelsen från +Katrineholm

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Christer Sundqvist (M) samt 
kommundirektören Sari Eriksson. 

Under överläggningen noteras att tjänsteskrivelsen felaktigt anger att ansökan avser 
totalt 100 000 kronor då rätt summa är 200 000 kronor totalt. Tjänsteskrivelsen 
revideras i enlighet med korrigeringen.
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Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), att den 
ursprungliga förslaget ska antas, det vill säga att anslå 100 000 kronor till 
arrangemanget.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S) och Christer 
Sundqvist (M), bifall till reviderade förslaget.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på det reviderade förslaget till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med det reviderade förslaget.

Beslutet skickas till:

+Katrineholm

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akten
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§ 70 KS/2021:340  045

Ansökan om bidrag till Nattfotboll 2022 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms 

SK fotboll till Nattfotboll 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. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms SK Fotboll beviljades den 27 oktober 2021 ett bidrag på 50 000 kronor för 
Nattfotboll 2021-2022 från kommunstyrelsens medel till förfogande. Föreningen har nu 
inkommit med en ansökan på ytterligare 50 000 kronor för projektet. 

Föreningen uppger att anledningen till ansökan är ökade kostnader för aktivitetsledare 
på grund av stort deltagarintresse, en förlängd säsong samt pilotverksamhet med 
tjejgrupper. 

Föreningen uppger att övriga finansiärer för verksamheten 2021-2022 är Sörmlands 
Sparbank med 50 000kr, RF-SISU Sörmland med 40 000kr samt att Katrineholms 
kommun har tillhandahållit lokaler hyresfritt.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-29

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-05-17

 Ansökan projektstöd aktivitetsledare Nattfotboll 2022

Beslutet skickas till:

Katrineholms SK Fotboll

Akten
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§ 71   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Kommunal borgen för Katrineholms Ryttarförening Ridskola

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 7 869 694 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Ryttarförening Ridskola, 
upptagna hos Stadshypotek AB. (KS Del/2022 § 35) 

Dnr KS72021:4-046

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2021-10-12)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar undertecknad 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 Skandinaviska Enskilda 
Banken AB. (KS Del/2022 § 49)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2021-11-17)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går 
i borgen såsom egen skuld för lån om 150 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige 
AB. (KS Del/2022 § 50)

Dnr KS/2021:4-049

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Hantverksmaterial trä Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1157 (KS 
Del/2022 § 63).

Tilldelningsbeslut Slöjdvirke Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1157. (KS del/2022 § 64)

Dnr 2021:166-000

Tilldelningsbeslut Trä- och byggvaror Katrineholm Dnr TI 2022-1010. (KS Del/2022 § 62)

Dnr 2022:162-2.6.1
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Förordnande av chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter

Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter under 
tiden 2022-03-08—2022-03-15. (KS Del/2022 § 30)

Dnr 2022:1-2.7.4

Hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 59)

Dnr 2022:3-9.3.4

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-03-17) 

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går 
i borgen såsom egen skuld för lån om 200 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige 
AB. (KS Del/2022 § 51)

Dnr 2022:4-2.5.5

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-03-23)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går 
i borgen såsom egen skuld för lån om 245 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige 
AB. (KS Del/2022 § 52)

Dnr 2022:4-2.5.5

Fördelning av bygdepeng 2022

Tillförordnad samhällsbyggnadschef tillika näringslivschef beslutar på 
kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng enligt följande:

Björkviks bygdekommitté 30 900 kronor

Julita sockenråd 18 100 kronor

Lerbo sockenråd 15 200 kronor

Valla Sköldinge sockenråd 35 800 kronor (KS Del/2022 § 61)

Dnr KS/2022:100-3.7.1
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Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av injektions-
infusions- och transfusionsmaterial, antitrombosstrumpor och 
kompressionsmaterial, diagnostikinstrument, tredjepartslogistik, 
inkontinensmaterial, urologiskt material och transportemballage

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ger fullmakt till Yvette Andersson, förvaltningschef på 
Varuförsörjningen, Region Uppsala eller den hon sätter i sitt ställe, gällande medverkan i 
Varuförsörjningens upphandling av injektions-infusions- och transfusionsmaterial 
VF2021-00020, antitrombosstrumpor och kompressionsmaterial VF2021-00064, 
diagnostikinstrument VF2021-00073, tredjepartslogistik VF2021-00059, 
inkontinensmaterial VF2022-0014, urologiskt material VF2022-00015 och 
transportemballage VF2022-00018. (KS Del/2022 § 53)

Dnr KS/2022:125-1.5.7

Bidrag till Katrineholmsloppet

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms stadslopp till Katrineholmsloppet.

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 § 57)

Dnr KS/2022:136-3.10.1

Bidrag till Katrineholms Innebandycup 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandyförening till Katrineholms 
Innebandycup 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 § 58)

Dnr KS/2022:137-3.10.1

Beslut att inte uttala oss i mål om domvilla angående skuldsanering

Katrineholms kommun beslutar att inte uttala sig i mål Ö 3563-21 hos Svea Hovrätt. (KS 
Del/2022 § 65)

Dnr KS/2022:167-3.2.3
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-05-25 30 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 72   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från 
Förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-04-08, § 3 – Verksamhetsplan 2023 med 
budget.

Hnr 2022:996

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2022-05-05, § 21/22 - Kulturplan Sörmland 2023-2026.

Dnr 2022:957

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2022-05-05.

Dnr 2022:958

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vårds sammanträde 2022-04-29.

Dnr 2022:1000

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt ärendets handlingar från 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde 2022 04 29, § 9/22 – 
Budgetundelga2023-2025 för nämnden kring socialtjänst och vård.

Hnr 2022:1016-2022:1021

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt ärendets handlingar från 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde 2022 04 29, § 10/22 – 
Kvartalsrapport januari – mars 2022 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård.

Hnr 2022:1022-2022:1027

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen kompletterande 
promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) - 
förslag till förordningsändringar del 2.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-05-25 31 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget. Bedömningen görs att 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig. Katrineholms kommun avstod även från 
att svara på betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Dnr KS/2022:80-1.9.1

Övrigt

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt skrivelse – Angående uppdrag till 
länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa 
boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Hnr 2022:872

Länsstyrelsen Stockholm har översänt Rapport från inspektion av Överförmyndaren i 
Katrineholms kommun under år 2021.

Dnr KS/2022:148-1.5.1
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Bilaga A kommunstyrelsen 2022-05-25 § 61

Reservation. Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för 
år 2023. KS/2022:139

I kommunens trafikstrategi talar vi om behovet av att öka kollektivtrafiken och hur vi vill styra om 
från biltrafik till just kollektivtrafik för miljöns skull. Men genom att reducera trafiken på vissa linjer 
så går kommunen emot sin egen strategi.

Jag yrkade avslag på att kommunen skulle ställa sig bakom förlaget om reducering av linjetrafiken 
på linje 780 mellan Katrineholm och Flen då det kommer att innebära färre turer att välja på för de 
boende i Valla och Sköldinge.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 25/5 - 2022
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Bilaga B kommunstyrelsen 2022-05-25 § 61

KS/2022:139

Reservation angående Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2023

De två senaste årens kollektivtrafikresande har präglats av Covid 19. Restriktioner har påverkat 
hur resandet får ske samtidigt som distansarbetet har ökat. Resandestatistiken för 2020 och 2021 
blir därför missvisande att använda som underlag för framtida behov. Därtill kommer att 
drivmedelspriserna ökat, vilket borde göra det mer attraktivt att åka kollektivt – om möjligheten 
finns. 

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt att bo och verka i hela Katrineholm. En viktig del i 
detta är att kunna resa med kollektivtrafik. Därför anser vi att indragningen av busslinjen Djupvik-
Gustavsborg-Björkvik ska ersättas med anropsstyrd trafik.

Mot bakgrund av detta yrkade jag:

Att beställningen förändras så att indragningen av busslinjen Djupvik-Gustavsborg-Björkvik ersätts 
med anropsstyrd trafik.

Katrineholm 25 maj 2022

Inger Fredriksson (C)
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Bilaga C kommunstyrelsen 2022-05-25 § 65

              

                     

DNR KS/2022:177-1.3.1

Reservation angående Förlängning av styrdokument – Bostadsförsörjningsprogram för 
Katrineholms kommun

Bostadsförsörjningsprogrammet togs fram 2016. Mycket har hänt sedan dess. I underlaget hänvisas 
till statistik från 2015 bland annat vad gäller hushåll och bostadsbestånd, prisutveckling mm. 
Programmet är i allra högsta grad angeläget att arbetas om, om det ska fylla någon funktion som 
planeringsverktyg. Att invänta beslut om Framtidsplan 2050 innebär en ytterligare fördröjning.

Vi ansåg därför att bostadsförsörjningsprogrammet, som upphörde att gälla vid årsskiftet, inte skulle 
förlängas, utan att arbetet skulle startas för att arbeta fram ett nytt program.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi att det arbetas fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 maj 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet John Ogenholt, Kristdemokraterna

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Comfact Signature Referensnummer: 1371777



Bilaga D kommunstyrelsen 2022-05-25 § 69

              

                     

DNR KS/2022:172 – 3.10.1

Reservation angående Evenemang – Liv och Lust i parken

Förslaget till beslut var att +Katrineholm skulle beviljas 100.000 kronor för att ordna två musikkvällar 
i stadsparken under sommaren 2022. Det är självklart viktigt att det ordnas trivsamma aktiviteter i 
stadsparken för alla kommuninvånare och tillresta besökare. Men det är också viktigt att hushålla 
med kommunens skattemedel.

Ansökan från +Katrineholm är ganska allmänt hållen och utifrån detta, var det ändå generöst från 
kommunstyrelsen att bevilja ett anslag om 100.000 kronor. Vid sammanträdet fördubblades bidraget 
till 200.000 kronor, vilket vi inte kunde se fanns något motiv till.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att den ursprungliga förslaget skulle antas, det vill säga att anslå 
100.000 kr till arrangemanget.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 maj 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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