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§ 106   

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om JO-beslutet gällande att kommunerna 
och regionen i Södermanland skulle ha samordnat sin hantering avseende en begäran 
från en journalist om att få del av sammanställningar av uppgifter som rör covid-19. 
Ingen kritik riktas med Katrineholms kommun.

Näringslivschefen Stefan Toll redovisar den senaste udersökningen gällande 
företagsklimatet. Det sammanfattade omdömet för Katrineholms kommun ligger något 
över riksgenomsnittet.

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), John Ogenholt 
(KD), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S) samt 
kommundirektören Sari Eriksson och näringslivschefen Stefan Toll. 
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§ 107   

Pågående uppdrag, projekt och händelser 
Syrjeva Berber, Lyckliga Gatorna, informerar om arbetet som pågår och planeras inom 
Lyckliga Gatorna. 

Under hela våren, trots pandemin, har Lyckliga gatorna haft igång sin verksamhet 
genom att anordna smittsäkra utomhusaktiviteter för barn och unga i Katrineholm.  

Katrineholms kommun har tilldelats 1,3 miljoner från Socialstyrelsen för att anordna 
smittsäkra och avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15. Statsbidraget går 
till Lyckliga gatornas verksamhet. Under sommaren kommer Lyckliga Gatorna ha sin 
verksamhet på flera olika ställen i centralorten samt att besöka landsbygden.

Förvaltningschef Sara Alexanderson (Viadidakt) informerar om sommarens feriejobb för 
kommunernas ungdomar. 283 ungdomar födda 2004 har sökt feriejobb i Katrineholms 
kommun. Tack vare statliga satsningar på feriejobb har även ungdomar födda 2002 och 
2003 kunnat erbjudas feriejobb. Alla ungdomar som sökte i Katrineholms kommun har 
erbjudits feriejobb under sommaren.  

Förvaltningschefen Helene Björkqvist redovisar det senaste skolresultatet. Förbättringar 
ses både för årskurs sex och årskurs nio. Andelen som når gymnasiebehörighet har 
ökat.

Under informationen yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Anneli 
Hedberg (S), Michael Hagberg (S), Jesper Ek (-), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S)  
samt Syrjeva Berber (Lyckliga Gatorna), förvaltningschef Sara Alexanderson och Louise 
Magnusson (VD Plus Katrineholm AB). 
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§ 108   

Aktivt försörjningsstöd 
Förvaltningscheferna Lena Ludvigsson (socialförvaltningen) och Sara Alexanderson 
(Viadidakt) redovisar pågående insatser för att främja ett aktivt försörjningsstöd. De 
båda förvaltningarna samverkar sedan i fjol för att, i enlighet med kommunplanen, 
konvertera försörjningsstöd till anställningar. Socialförvaltningen ser att detta arbetssätt 
medför en kostnadsminskning för kommunen beräknat på en tvåårsperiod. 

Sedan januari pågår också det gemensamma uppdraget, ur budget 2021, om 
kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. I 
slutet av maj fanns totalt 109 deltagare i någon form av arbetsmarknadsåtgärd inom 
Viadidakt, anvisade av socialförvaltningen. Därutöver samordnar Viadidakt arbetet kring 
extratjänster och de deltagare som gått vidare till anställningar med lönesubvention.

Under informationen yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Christoffer 
Öqvist (M) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och förvaltningschef Sara 
Alexanderson. 
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§ 109   

Motorburen ungdom 
Säkerhetschefen Tobias Plantin informerar om den tillfälliga samlingsplatsen på Lövåsen 
som anordnats för motorburen ungdom.

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Christer 
Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg (S) samt säkerhetschef Tobias 
Plantin. 
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§ 110   

Aktiviteter i sommar, + Katrineholm AB 
Louise Magnusson (+ Katrineholm AB) infomerar om sommarens aktiviteter inom 
besöksnäringen i Katrineholm. Bland annat har ett besöksmagasin tagits fram samt nya 
besökskartor. 

Under informationen yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Joha 
Frondelius (KD) samt Louise Magnusson (+ Katrineholm AB).
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§ 111   

Triangelgården 
Ulf Wedberg (Triangelföreningen) informerar om verksamheten vid Triangelgården. Den 
senaste tiden har aktivitetsutbudet varit begränsat på grund av pandeminsituationen. 
Under sommaren kommer utbudet att vara större då det går att vara utomhus.

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD) samt Ulf Wedberg 
(Triangelföreningen). 
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§ 112 KS/2021:141  003

Revidering av Reglemente för gemensamma 
patientnämnden eh

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden. Revideringen består i ett tillägg i § 6 angående möjlighet för nämnden 
och utskottet att sammanträda med ledamöter och deltagare närvarande på distans.

Paragraf 7 saknas i reglementet och kommer korrigeras av Region Sörmland i efterhand.

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Region Sörmland har beslutat om förlängning av beslutet gällande distansdeltagande vid 
nämndsammanträden till och med den 31 december 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17

 Regionfullmäktiges beslut § 14, 2021-04-27

 Förslag till reglemente för gemensamma patientnämnden 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 113 KS/2021:200  041

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2020, och 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 2020 
jämte 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 2020 uppgår till 2,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett 
budgeterat överskott om 1 miljon kronor. Avvikelsen mot budget förklaras främst av 
högre intäkter.

I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna, i huvudsak, efterlever 
väsentlighetsprincipen samt att resultatet delvis är förenligt med uppställda finansiella 
och verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess 
enskilda 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.

 Avseende årsredovisningen för 2021 rekommenderas att budget och 
utfall för förbundet som helhet kommenteras samt även budget och 
utfall per insats/aktivitet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-07

 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 
2021-03-12

 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet RAR i Sörmland

 Revisionsberättelse för år 2020
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 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 
2021-03-29

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 114 KS/2021:201  042

Fastställande av 2022 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för år 
2022 samt att kommunens medlemsinsats på 461 341 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2022.

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 2022 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år 2022 är sammanlagt 
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2021.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 461 341 kronor. Summan 
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 
1 november 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-07

 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 115 KS/2020:284  381

Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa 
lagom 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen så att service- och 
tekniknämnden ges möjlighet att yttra sig över motionen.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-06-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2020-09-16.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Anneli Hedberg 
(S), Jesper Ek (-), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), Inger Fredriksson (C) och 
Tony Rosendahl (V), att ärendet ska återremitteras så att  service- och tekniknämnden, i 
egenskap av att även utgöra trafiknämnd, ska ges möjlighet att yttra sig över motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska återramitteras.

Comfact Signature Referensnummer: 1130649



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-16 13 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 116 KS/2019:298  001

Slutrapport - särskilt uppdrag - förändrad organisation 
för överförmyndaren 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten till handlingarna.

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda för införande av en 
överförmyndarnämnd enligt slutrapportens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i Övergripande plan med budget 2019-2022 ett särskilt uppdrag 
att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. I uppdraget ingick även att 
beakta eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. En delrapport 
presenterades för kommunstyrelsen i september 2019 och slutrapportering ska ske 
senast i juni 2021.

Under våren 2021 presenterades den statliga utredningen (SOU 2021:36) – Gode män 
och förvaltare – en översyn. Utredningen innehåller flera förslag som påverkar den 
kommunala överförmyndarverksamheten, bland annat att varje kommun måste ha en 
överförmyndarnämnd antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner.

Den samlade bedömningen i slutrapporten utmynnar i följande förslag:

 Kommunfullmäktige bör under hösten 2021 fatta beslut om att inrätta 
en överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023.

 Överförmyndarorganisationen ska tillhöra 
kommunledningsförvaltningen.

 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, under 2022, 
förbereda för inrättande av en överförmyndarnämnd med tillhörande 
överförmyndarorganisation.  

 Finansieringen av den nya organisationen ska i första hand hanteras i 
budgetberedningen under 2022, dock bör det avsättas ekonomiska 
medel i budgeten 2022 för att kunna förstärka och förbereda 
organisationen inför den 1 januari 2023.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-23

 Delrapport – Förändrad organisation för överförmyndaren, 2019.
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Beslutet skickas till:

Akten
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§ 117 KS/2021:206  041

Hållbarhetsrapport 2020, Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2020 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 2020 och är delvis baserad på 
kommunens årsredovisning för 2020. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva 
vilka hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 
2020, 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 2020 är kommunens första 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 bestående av verksamhetscontroller, miljöstrateg samt kommunikatörer. 
Innehållet i rapporten har förankrats i kommunens ledningsgrupp.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03

 Hållbarhetsrapport 2020 för Katrineholms kommun
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell 
och kommunikatören Josefin Lundin.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Akten
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§ 118 KS/2021:210  452

Genomförande av samråd gällande avfallsplan 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Sörmland Vatten och Avfall AB i 

uppdrag att genomföra samråd kring förslag till reviderad avfallsplan 
med berörda i enlighet med miljöbalken

2. Ställa ut förslag till reviderad avfallsplan för granskning under fyra 
veckor i enlighet med miljöbalken

3. Genomföra samråds- och utställningsprocessen (inkluderar 
samrådsredogörelse). 

4. Efter beslut i styrgrupp skicka framtaget förslag till ny avfallsplan för 
antagande i kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har idag en gällande avfallsplan med giltighetstid 2018-01-01 – 
2022-12-31. Arbete pågår tillsammans med Flen och Vingåkers kommun att revidera och 
uppdatera nu gällande avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB är projektledare för 
genomförandet och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagande i styrgrupp och 
arbetsgrupp för genomförandet. Det är kommunens ansvar att se till så att det finns en 
gällande och aktuell avfallsplan som är framtagen enligt de regler som finns.

För att hjälpa kommunen till en effektivare genomförandeprocess önskar Sörmland 
Vatten och Avfall AB att kommunstyrelsen delegerar genomförandet av samråds- och 
utställningsprocessen till Sörmland Vatten och Avfall AB.

Ärendets handlingar 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-04

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 119 KS/2020:368  000

Förlängning av styrdokuments giltighetstid 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs till och 
med senast den 31 december 2021:

 Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

 Ljusplan

 Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

 Nationell IT- strategi för vård och omsorg

 Övergripande kompetensförsörjningsplan

 Friskvård i Katrineholms kommun

 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

 Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun

 Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt 
lagen om skydd mot olyckor

 Policy för resor och transporter i tjänsten

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

Samtliga styrdokument som föreslås förlängas är under arbete.

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

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10

Beslutet skickas till: 

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1130649



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-16 20 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 120 KS/2021:219  252

Avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen 
Musikens Hus Akademien 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till avtal mellan 

Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien. 
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien har sedan år 1995 ett 
avtal om Musikens Hus (Hantverkargatan 14, Katrineholm). Enligt avtalet är ändamålet 
med Musikens Hus att betjäna kommunens musikliv och föreningen svarar bland annat 
för uthyrning, tillsyn och skötsel av lokalerna.

Med gällande avtal som grund har ett förslag till nytt avtal tagits fram som ska 
godkännas av kommunstyrelsen. Avtalet föreslås gälla från och med den 1 juli 2021 till 
och med den 31 december 2030 med möjlig förlängning med 5 år i sänder.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10

 Förslag till avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen 
Musikens Hus Akademien

 Avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus 
Akademien

Beslutet skickas till: 

Föreningen Musikens Hus Akademien

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 121 KS/2021:216  232

Markanvisning, del av Lövåsen 3:1 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och 
AB Karl Hedin Bygghandel daterat 2021-06-07 samt delegerar till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens 
fullföljande. 

Sammanfattning av ärendet
AB Karl Hedin Bygghandel, nedan kallat Bolaget, har till Katrineholms kommun framfört 
önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm.

Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område inom 
kommande planområde för Lövåsen-Heden om ca 14 000 m2 som bolaget kan bebygga 
för handel och lager. 

Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett 
köpeavtal när detaljplanen har vunnit laga kraft. Markanvisningsavtalet gäller till och 
med 2022-05-31. 

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07

 Markanvisningsavtal inklusive bilagor, 2021-06-07

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C) samt förvaltningschefen Stefan Jansson. 

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förvaltningschef

Akten 
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§ 122 KS/2021:209  230

Köpeavtal Hembygdsföreningen 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal mellan 
Hembygdsföreningen och Katrineholms kommun samt delegerar till förvaltningschefen 
för samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms hembygdsförening äger i dag byggnaderna Wermbolsstugan (nr 3), 
Sandbäcksstugan (nr 5), Paviljongen (nr 6), Loftboden (nr 7) samt Friggeboden (nr 8). 
Byggnaderna är belägna inom den s.k. hembygdsgården vid Stora Djulö på del av 
fastigheten Djulö 2:3, ägare Katrineholms kommun.

Byggnaderna står i dag på ofri grund och upplåtelsen av hela området hembygdsgården 
har reglerats i avtal sedan kommunen förvärvat fastigheten den 1 februari 1935. Nu 
gällande avtal (nyttjanderätt) tecknades år 1990 (KS 53/1990) med komplettering år 1996 
avseende hembygdsgårdens och därå befintliga byggnaders begagnande, underhåll och 
skötsel.

1996 års avtal har kompletterats under 1997 där kommunen också upplåter med 
nyttjanderätt, byggnaden smedjan (nr 12) och närliggande förrådsbyggnad (nr 13) till 
föreningen.

Överenskommelser om villkorsändring avseende tredjepartsupplåtelse (Svenska 
Turistföreningen) har träffats vid ett flertal tillfällen, senast år 2017 med 
vandrarhemmet.

Därtill har avtal om elkostnader tecknats år 2009 föranlett av utökad huvudsäkring i 
samband med att den nya utställningshallen togs i drift.

Parterna har numera funnit det blandade ägandet och driften onödigt krångligt och 
förhandlat om en mer renodlad skrivning och fördelning av upplåtelserna. Därför har 
parterna träffat två avtal, dels detta köpeavtal, dels ett nyttjanderättsavtal.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-04

 Köpeavtal

 Nyttjanderättsavtal

 Bilaga 1 ”Beskrivning över byggnaderna vid Hembygdsgården Stora 
Djulö Katrineholm”
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Tony 
Rosendahl (V).

Beslutet skickas till:

Hembygdsföreningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten
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§ 123 KS/2019:19  111

Entledigande av ledamot och tillika ordförande, val av 
ledamot och tillika ordförande samt val av ersättare i 
personalutskottet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot och 

tillika ordförande i personalutskottet från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika 

ordförande i personalutskottet från och med den 1 juli 2021 till och 
med den 31 december 2022.

3. Kommunstyrelsen väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ersättare i 
personalutskottet från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot och tillika ordförande i personalutskottet från och med den 1 juli 2021. 
Socialdemokraterna nominerar nu ersättare Ulrica Truedsson (S) till ny ledamot och 
tillika ordförande och Marie-Louise Karlsson (S) som ny ersättare i personalutskottet.

Beslutet skickas till:

Johan Söderberg 

Ulrica Truedsson 

Marie-Louise Karlsson 

Personalutskottet

Troman

Lex

Akten
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§ 124 KS/2019:18  111

Entledigande och val av ledamot i folkhälsoutskottet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot i 

folkhälsoutskottet från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ny ledamot i 

folkhälsoutskottet från och med 1 juli 2021 till och med 31 december 
2022.

3. Kommunstyrelsen väljer Cecilia Björk (S) som ny ersättare 1 juli 2021 
till och med 31 december 2022

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i folkhälsoutskottet från och med den 1 juli 2021.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar att Marie-Louise Karlsson (S) utses som ny ledamot i 
folkhälsoutskottet och Cecilia Björk (S) som ny ersättare.

Beslutet skickas till:

Johan Söderberg 

Marie-Louise Karlsson 

Cecilia Björk 

Folkhälsoutskottet

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 125 KS/2019:6  111

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i 
pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Ulrica Truedsson (S) som ledamot och 

tillika ordförande i pensionärsrådet från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och 

tillika ordförande i pensionärsrådet från och med den 1 juli 2021 till 
och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Truedsson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot och tillika ordförande i pensionärsrådet från den 1 juli 2021. 
Socialdemokraterna nominerar nu Marie-Louise Karlsson (S) som ny ledamot och tillika 
ordförande i pensionärsrådet.

Beslutet skickas till:

Ulrica Truedsson 

Marie-Louise Karlsson 

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 126   

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Bidrag till Sweden Grand Prix 2021 - Oppunda Jaktskyttebana

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Oppunda Jaktskytteklubb till 
Sweden Grand Prix.

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

redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 38)

Dnr KS/2021:150-045

Bidrag till Enduro SM 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 45 000 kronor till Katrineholms MCC till Enduro 
SM 2021.

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

redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 73)

Dnr KS/2021:192-045

Bidrag till pjäsen Innan det är försent

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 45 000 kronor till Kulturföreningen DuD till 
pjäsen Innan det är för sent.

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/2021 § 74)

Dnr KS/2021:196-045
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Bidrag till stipendium Musikens Hus Akademien

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 20 000 kronor till Musikens Hus Akademien för 
stipendium.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS 
Del/2021 § 76)

Dnr KS/2021:197-045

Bidrag till inköp av konst till Vintersalongen 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till kulturförvaltningen för inköp 
av konst till Vintersalongen 2021.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska en skriftlig redovisning över hur 

bidraget har använts skickas in till kommunledningsförvaltningen. (KS 
Del/2021 § 77)

Dnr KS/2021:198-045

Ansökan om bidrag till musik på kommunens äldreboenden

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå Festival 
för mognas ansökan om bidrag till musikturné under 2021. Detta med motiveringen att 
sökanden, på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020 § 157, beviljades 
200 000 kronor vilka medges användas till kulturevenemang inom vård- och 
omsorgsförvaltningen under 2021. Disponeringen av bidraget ska ske i samverkan med 
förvaltningsledningen. (KS Del/2021 § 78)

Dnr KS/2021:199-045

Bidrag till Mångkulturell festival 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar 
att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till DuD till Mångkulturell festival 
2021.

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

redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 75)

Dnr KS/2021:203-045
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§ 127   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2021-05-12.

Hnr 2021:1233

Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från direktionens 
sammanträde 2021-05-26, DIR § 14/2021 – Revisionsrapport från PwC angående 
årsredovisning 2020.

Hnr 2021:1314

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 
2021-06-01, § 123/21 - Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik 2022.

Hnr 2021:1351

Plus katrineholm AB har översänt protokoll från årsstämman 2021-05-26.

Hnr 2021:1343

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen har översänt Södermanlands läns författningssamling 04FS 2021:7.

Hnr 2021:1299

Remiss

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig 
över remiss - Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler 
för artificiell intelligens. 

Dnr 2021:193-009
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§ 128   

Avtackning 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Christer Sundqvist (M), avtackar 
kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), för hans tid i kommunstyrelsen.  
Även oppositionen framförde ett tack genom oppositionsrådet, Inger Fredriksson (C). 

Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), tackar politiker och tjänstemän för 
den tid som varit.
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§ 129   

Trevlig sommar 
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sammanträdet med att tillönska samtliga en 
trevlig sommar.
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