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Runesson, projektledare Håkan Stenström, fastighetsförvaltare Magnus Rostedt, 
utvecklingsledaren Dennis Carlsson, förvaltningschef Johan Lindeberg, avdelningschef Erik 
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Innehållsförteckning
§ 177 Fastställande av dagordning

§ 178 Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

§ 179 Pågående uppdrag, projekt och händelser

§ 180 Kommunplan 2023-2026

§ 181 Avtal med Triangelföreningen KFUM

§ 182 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s 
delårsrapport 2022

§ 183 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism

§ 184 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från 
Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i 
Katrineholm

§ 185 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från 
Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i 
Katrineholm

§ 186 Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för markledning från 
Transformatorstation Laggarhult MT16 till ny transformatorstation BT721 i 
Katrineholm

§ 187 Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt 
avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

§ 188 Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1

§ 189 Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och 
Polismyndigheten, 2023-2026

§ 190 Bidrag till BRIS region Öst 2023

§ 191 Bidrag till Katrineholm Cupallians –
Katrineholm Cup Fotboll 2023

§ 192 Bidrag till Nattfotboll 2022-2023

§ 193 Bidrag till energi- och miljöprojekt  - Spökbacken

§ 194 Bidrag till Katrineholmsloppet 2023

§ 195 Bidrag till Muskikfestival för mogna 2023

§ 196 Bidrag till Katrineholmsrevyn 2023

§ 197 Revidering av delegat i kommunstyrelsens delegationsordning
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§ 198 Förlängning av styrdokument - Katrineholms kommun Kemikalieplan 
2018- 2021

§ 199 Anmälan av delegationsbeslut

§ 200 Meddelanden

§ 201 God Jul och Gott Nytt År
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§ 177

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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§ 178

Kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski informerar om befolkningssiffran, 
34 580 personer, för den 1 november 2022. 

Ekonomichefen Susanne Sandlund presenterar den senaste ekonomiska 
utfallsprognosen för 2022. Resultatet prognostiseras till 100 247 tkr vilket innebär en 
avvikelse mot budget på 41 600 tkr.

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om pågående rekryteringar av socialchef, 
personalchef och kommunikationschef.

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C) samt 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski, ekonomichefen Susanne Sandlund 
och kommundirektören Sari Eriksson. 
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§ 179

Pågående uppdrag, projekt och händelser
Projektledaren Håkan Stenström, fastighetsförvaltaren Magnus Rostedt och 
utvecklingsledaren Dennis Carlsson informerarar om projektet Backavallen (isarenan 
m.m) som avslutats. Syftet med en isarena var också att skapa bättre förutsättningar för 
folkhälsan, stärka kommunens arbetsgivarevarumärke och vara en attraktiv plats för 
föreningar och evenemang med möjlighet till aktiviteter året om, dygnet runt.

Förvaltningschefen Johan Lindeberg informerar om ökad måluppfyllelse och trygghet i 
skolan i enlighet med kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag i budgeten för 2022.

Avdelningschefen Erik Bjelmrot informerar om förslaget till ny detaljplan för Djulö 
camping m.m.

Kommunikatören Malin Andersson informerar om några av drömprojekten som 
genomförts inom hälsoåret. Totalt har det inkommit 99 externa och interna 
projektansökningar. Av dessa har 51 beviljats.

Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Victoria 
Barrsäter (C), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C) samt 
projektledaren Håkan Stenström, fastighetsförvaltaren Magnus Rostedt, 
utvecklingsledaren Dennis Carlsson, förvaltningschefen Johan Lindeberg, 
avdelningschefen Erik Bjelmrot och kommunikatören Malin Andersson. 
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§ 180 KS/2022:458

Kommunplan 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
Joha Frondelius (KD), John G Ogenholt (KD), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter 
(C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod tas 
fram en kommunplan. Förslaget till kommunplan 2023-2026 har utarbetats gemensamt 
av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

I kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela 
mandatperioden. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommunplanen 
den långsiktiga inriktningen och styrningen av de kommunala verksamheterna. 
Kommunplanen visar också kopplingen mellan kommunens målstyrning och de globala 
målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. 

Kommunplanen ska ligga till grund för kommunens årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till 
de kommunala bolagen. 

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas 
av kommunstyrelsen i senast maj 2023. Kommunplanen kommer även att utvärderas i 
särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordföranden, 

2022-12-05

 Kommunplan 2023-2026

 Kristdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag 
Kommunplan 2023-2026, 2022-12-14
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S) och Mica Vemic 
(SD).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och John G Ogenholt (KD), bifall till Kristdemokraternas, Centerpartiets och 
Liberalernas gemensamma förslag angående Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms 
kommun.

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till kommunplan 2023-2026.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden 
proposition på kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius (KD)  med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 181 KS/2022:449

Avtal med Triangelföreningen KFUM 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och 

Triangelföreningen KFUM.
2. Ersättningen till föreningen hanteras i samband med budgetarbetet inför respektive 

verksamhetsår.
3. Kommunstyrelsen ordförande uppdras att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Triangelföreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet sedan 
decennier tillbaka. Kommunen har gett bidrag till verksamheten genom avsättning i 
kommunstyrelsens budget. Föreningen har årligen bjudits in till kommunstyrelsen för att 
beskriva verksamheten på kommunstyrelsen.

Inför kommande verksamhetsår har föreningen och kommunen förberett ett IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) för att verksamheten ska bli lättare att planera, och 
kraven från kommunen på föreningen blir tydligare. Enligt förslaget ska avtalet gälla 
under verksamhetsåren 2023-2025.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-30

 Förslag till Avtal mellan Katrineholms kommun och Triangelgården KFUM (IOP)

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 182 KS/2022:444

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2022 från Katrineholms Fastighets AB 
och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2022.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 52,2 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 12,8 mkr.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 22, 2021-10-03

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 12, 2021-10-03

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KIAB

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 183 KS/2022:440

Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphör 
att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet handlingsplan mot våldsbejakande extremism har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande då handlingsplanen består till stor del av 
beskrivningar av utbildningsinsatser och metoder.

I den politiskt antagna Policyn för Trygghet och Säkerhet står det att kommunens arbete 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder bland annat innebär att ha 
god förmåga att förebygga och hantera hot och våld samt våldsbejakande extremism 
genom att kontinuerligt följa utvecklingen lokalt såväl som nationellt och vidta lämpliga 
åtgärder.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att handlingsplanen görs om till ett stödjande 
dokument i form av ett tjänstemannaunderlag som stöd för hur vi arbetar mot 
våldsbevakande extremism. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Antaget styrdokument - Handlingsplan våldsbejakande extremism gäller från 1 
januari 2020.pdf (katrineholm.se)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 184 KS/2022:371

Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för 
markledning från Transformatorstation Laggarhult 
MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
och överlämnar det till Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd att bygga och driva en ny 132 kV 
kraftledning i markkabelutförande mellan transformatorstation Laggarhult MT16 och ny 
transformatorstation BT721 i Katrineholms kommun

Den planerade markkabeln i Laggarhult är en del i ett större övergripande projekt som 
Vattenfall Eldistribution AB genomför för att förstärka det regionala elnätet i och kring 
Katrineholm, samt för att tillmötesgå ansökan om nätanslutning från en större 
industrikund i Katrineholm. Anslutningen görs med tre nya markkablar. 

Ärende 2021-103745, 2021-103747 samt 2021-103748 hos Energimarknadsinspektionen.

Katrineholms kommuns yttrande

Katrineholms kommun anser att de tre ledningarna som ska förläggas är förenliga med 
kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. Ledningarna passerar inte nära 
skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet samt att de skyddsåtgärder sökanden 
avser att vidta är tillräckliga.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-10

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103748

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103747

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103745

Beslutet skickas till: 

Energimarknadsinspektionen

Akten
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§ 185 KS/2022:372

Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för 
markledning från Transformatorstation Laggarhult 
MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
och överlämnar det till Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd att bygga och driva en ny 132 kV 
kraftledning i markkabelutförande mellan transformatorstation Laggarhult MT16 och ny 
transformatorstation BT721 i Katrineholms kommun

Den planerade markkabeln i Laggarhult är en del i ett större övergripande projekt som 
Vattenfall Eldistribution AB genomför för att förstärka det regionala elnätet i och kring 
Katrineholm, samt för att tillmötesgå ansökan om nätanslutning från en större 
industrikund i Katrineholm. Anslutningen görs med tre nya markkablar. 

Ärende 2021-103745, 2021-103747 samt 2021-103748 hos Energimarknadsinspektionen.

Katrineholms kommuns yttrande

Katrineholms kommun anser att de tre ledningarna som ska förläggas är förenliga med 
kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. Ledningarna passerar inte nära 
skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet samt att de skyddsåtgärder sökanden 
avser att vidta är tillräckliga.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-10

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103748

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103747

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103745

Beslutet skickas till: 

Energimarknadsinspektionen

Akten
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§ 186 KS/2022:373

Remissvar avseende ansökan om nätkoncession för 
markledning från Transformatorstation Laggarhult 
MT16 till ny transformatorstation BT721 i Katrineholm 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
och överlämnar det till Energimarknadsinspektionen som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd att bygga och driva en ny 132 kV 
kraftledning i markkabelutförande mellan transformatorstation Laggarhult MT16 och ny 
transformatorstation BT721 i Katrineholms kommun

Den planerade markkabeln i Laggarhult är en del i ett större övergripande projekt som 
Vattenfall Eldistribution AB genomför för att förstärka det regionala elnätet i och kring 
Katrineholm, samt för att tillmötesgå ansökan om nätanslutning från en större 
industrikund i Katrineholm. Anslutningen görs med tre nya markkablar. 

Ärende 2021-103745, 2021-103747 samt 2021-103748 hos Energimarknadsinspektionen.

Katrineholms kommuns yttrande

Katrineholms kommun anser att de tre ledningarna som ska förläggas är förenliga med 
kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. Ledningarna passerar inte nära 
skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet samt att de skyddsåtgärder sökanden 
avser att vidta är tillräckliga.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-10

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103748

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103747

 https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser-
--natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103745

Beslutet skickas till: 

Energimarknadsinspektionen

Akten 

Comfact Signature Referensnummer: 1516790

https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103748
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103748
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103747
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103747
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103745
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2021/arende-2021-103745
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§ 187 KS/2022:354

Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nedan redovisat förslag till yttrande och 
översända det till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket har i skrivelse redovisat sitt regeringsuppdrag att analysera om 
ansvaret för kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda avfallsströmmar. 
Katrineholms kommun har fått skrivelsen på remiss vilken översändes till bygg- och 
miljönämnden som återkommit  

I och med genomförandet av avfallsdirektivet 2020 infördes en definition av kommunalt 
avfall i miljöbalken. Begreppet hushållsavfall ersattes av begreppet kommunalt avfall 
men det har gett upphov till tolkningsproblem eftersom begreppen inte helt motsvarar 
varandra. Begreppet kommunalt avfall innebär att kommunen nu har ansvar för fler 
avfallströmmar som inte ingick i det tidigare begreppet hushållsavfall.

Bygg- och miljönämndens yttrande:

Det är oklart vilken betydelse ett införande av frival för detaljhandelns kommunala avfall 
kommer att få för betydelse för kommunerna. Planerbarheten för den kommunala 
renhållningen kommer att minska i och med att stora kunder kan komma att försvinna 
med 6 veckors varsel. Det är också i dagsläget oklart om vissa fraktioner är mer 
intressanta att nyttja för frival och i vilken omfattning verksamheter kommer att göra 
förändringar i sin avfallshantering. Enligt förslaget ska en återgång till kommunen som 
utförare av renhållningen aviseras 6 månader i förväg. Vid mer akuta behov, t ex vid 
misskötsamhet, bedömer vi att kommunen behöver kunna överta avfallshanteringen 
med ett mycket kortare varsel. Det kommer sannolikt att innebära högre kostnader för 
avfallskollektivet för att ha den beredskapen. Eftersom alla förändringar ska anmälas till 
kommunen kommer det att innebära en betydligt ökad administration för såväl företag 
som tillsynsmyndighet och renhållningsorganisation.

Vad gäller använt matfett finns ingen invända mot förslaget att det undantas från det 
kommunala avfallet. Dock bör författningstexten förtydligas vad gäller hushållens 
använda matfett för att inte leda till tolkningssvårigheter.

Det är positivt att kommunens ansvar utökas med utgrävd jord som innehåller invasiva 
främmande arter och kommer från hushåll. Det behöver dock finnas hänvisningar till 
entydiga förteckningar över vilka arter som berörs.

Det behöver klargöras hur rapporteringen av det kommunala avfallet som kommunerna 
enligt förslaget inte kommer att ansvara för (frival inom detaljhandeln samt använt 
matfett) ska ske, och en lösning behöver finnas på plats innan ett eventuellt införande. 
Uppgifter som samlas in måste vara lätt tillgängliga för de kommunala 
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tillsynsmyndigheterna för att en effektiv och ändamålsenlig tillsyn ska kunna ske. 
Avfallsområdet är tyvärr en skådeplats för alltmer kriminalitet och tillsynsmyndigheterna 
behöver därför tillgång till systemen för att kunna spåra avfallet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Beslut bygg- och miljönämnden, 2022-11-30, § 116

 Remiss - Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar 
(naturvardsverket.se)

Beslutet skickas till:

Naturvårdsverket

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1516790

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf
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§ 188 KS/2022:436

Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat köpeavtal, gällande del av fastigheten 
Katrineholm Lövåsen 3:1, mellan Katrineholms kommun och Smart Yta 
Fastighetsutveckling AB, daterat 
2022-11-28, samt delegerar till fastighetschefen att underteckna övriga handlingar i 
överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Smart Yta Fastighetsutveckling AB har till Katrineholms kommun framfört önskemål om 
att utöka sin verksamhet i Katrineholm inom del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1 
(längs med Videvägen). Berörd del av fastigheten får bebyggas för industri- och 
handelsändamål enligt detaljplanen. Smart Yta Fastighetsutveckling AB har för avsikt att 
ha fastigheten bebyggd för industriändamål senast 36 månader efter köpebrevets 
utfärdande.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-30

 Köpeavtal daterat 2022-11-28

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Smart Yta Fastighetsutveckling AB 

Akten
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§ 189 KS/2022:334

Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms 
kommun och Polismyndigheten, 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till Samverkansöverenskommelse mellan 
Katrineholms kommun och Polismyndigheten, 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm träffar 
följande överenskommelse om att samverka i det brottsförebyggande- och 
trygghetsfrämjande arbetet. Det gemensamma målet med överenskommelsen 2023–
2026 är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Katrineholms kommun.

Insatsområdet som är prioriterat för samverkan är:

 Våld och droghantering som skapar otrygga platser 

Prioriterad målgruppen för perioden är barn och ungdomar. 

Utöver ovanstående prioriteringar ska samverkan ske när aktuell lägesbild påvisar behov 
av det.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-05

 Förslag - Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och 
Polismyndigheten, 2023-2026

Beslutet skickas till:

Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm

Akten
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§ 190 KS/2022:277

Bidrag till BRIS region Öst 2023 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja BRIS region öst 50 000 kronor till sin 

verksamhet.
2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. BRIS region öst uppmanas att inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts senast 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
BRIS region öst har inkommit med ansökan om bidrag till deras verksamhet. BRIS 
grundades 1971 och är en politisk och religiöst obunden barnrättsorganisation. BRIS är 
en stödlinje för barn som erbjuder professionellt samtalsstöd, dygnet runt, via chatt, 
mail och telefon oavsett vilken kommun barnet bor i.

Kommunstyrelsen beslutade 2021 att bevilja BRIS region öst ett bidrag på 50 000 kronor. 
För 2023 ansöker BRIS om ett bidrag på 75 000 kronor. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-06

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Ansökan om bidrag BRIS region öst 

 Bilagor (finns i akten): 

- Bris årsberättelse 2021 (inkl. verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 

revisionsberättelse)

- Bris långsiktiga plan 2021 – 2025

- Bris stadgar

- Budget 2022 och prognos 2023

- Inbjudan Bris nätverk

- Bris årsrapport 2021 - Våld – en del av barns vardag

- Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till:

BRIS region öst

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi

Akten
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§ 191 KS/2022:416

Bidrag till Katrineholm Cupallians –
Katrineholm Cup Fotboll 2023 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beviljar ett bidrag på 140 000 kronor till Katrineholm Cupallians 

för genomförandet av Katrineholm Cup Fotboll 2023 .
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Cupallians har inkommit med en ansökan om bidrag för Katrineholm Cup 
Fotboll 2023. Föreningen ansöker om ett bidrag på 180 000.

2022 genomfördes den femte upplagan av Katrineholm Cup Fotboll med drygt 120 lag. 
Föreningen har beviljats bidrag från kommunstyrelsen till samma ändamål de samtliga 
fem åren och för årets cup beviljades föreningen ett bidrag på 120 000 kronor. 

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 - 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-06

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Ansökan Katrineholm Cupallians – Katrineholm Cup Fotboll

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Joha 
Frondelius (KD).

Beslutet skickas till:

Katrineholm Cupallians

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 192 KS/2022:422

Bidrag till Nattfotboll 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 200 000 kronor till Katrineholms SK Fotboll 

för Nattfotboll 2022-2023.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms SK Fotboll har inkommit med en ansökan om bidrag för genomförandet av 
Natfotboll 2022-2023. Föreningen ansöker om 200 000 kronor. 

Verksamheten har funnits i Katrineholm under många år och föreningen uppger att det 
gett positiva effekter som bland annat ökad upplevd trygghet, minskning av 
rapporterade brott, bättre hälsa hos individer och ökad gemenskap. Under 
Coronapandemin var verksamheten vilande, men startades upp igen vintern 2021-2022. 
Bidraget från kommunen ska täcka kostnader som projektledararvode, ledararvoden 
och materialkostnader. 

Föreningens ambition är att verksamheten ska kunna genomföras med mindre 
ekonomiskt stöd från kommunen kommande år. 

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 – 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-06

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Ansökan projektstöd Nattfotboll 2022-2023

Beslutet skickas till:

Katrineholms SK Fotboll

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 193 KS/2022:423

Bidrag till energi- och miljöprojekt  - Spökbacken 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 135 000 kronor till Spökbackens alpina 

skidklubb för genomförande av energi- och miljöprojekt.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört projekt ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Spökbackens alpina skidklubb har inkommit med en ansökan om medfinansiering från 
Katrineholms kommun för att uppgradera elen i Spökbacken. Föreningen är i behov av 
270 000 kronor och RF-SISU kommer att finansiera hälften om Katrineholms kommun 
finansierar den andra delen. 

Föreningen vill säkra upp inkommande ström för att öka pumpkapaciteten och installera 
ett modernt och optimerat snösystem för att kunna producera snö fortare och 
effektivare samt med mindre belastning på både personal och miljö.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 – 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-06

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt - Spökbacken, 2022-11-09

 Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt  - Spökbacken

Beslutet skickas till:

Spökbackens alpina skidklubb

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi

Akten
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§ 194 KS/2022:448

Bidrag till Katrineholmsloppet 2023 

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

stadslopp för genomförandet av Katrineholmsloppet 2023. 
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Katrineholms stadslopp har inkommit med en ansökan om bidrag till 
Katrineholmsloppet 2023. Föreningen ansöker om 60 000 kronor för att genomföra 
loppet nästa år. 

Katrineholmsloppet genomfördes 7 maj 2022 med flera hundra deltagare och 
föreningen vill genomföra loppet även 2023. För årets lopp beviljades föreningen ett 
bidrag på 40 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 – 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-06

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Ansökan om bidrag till Katrineholmsloppet 2023

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C).

Beslutet skickas till:

Katrineholms stadslopp

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1516790



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-12-14 25 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 195 KS/2022:450

Bidrag till Muskikfestival för mogna 2023 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 250 000 kronor i bidrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen för arrangemanget musikfestival för mogna 2023.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört evenemang ska vård- och omsorgsförvaltningen inkomma med en 

skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om bidrag på 250 000 kronor för att kunna 
genomföra Musikfestival för mogna 2023.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården att genomföra arrangemanget för nionde gången i 
ordningen. Sedan 100-års jubileet 2017 har festivalen fått bidrag på 200 000 kronor per 
år. För 2023 önskar festivalgruppen ett högre bidrag för att genomföra festivalen. 2020, 
2021 och 2022 ställdes festivalen in på grund av pandemin.

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

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Ansökan om medel – Musikfestival för mogna 2023 

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

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 196 KS/2022:454

Bidrag till Katrineholmsrevyn 2023 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 120 000 kronor till Katrineholmsrevyn för 

genomförandet av revy 2023.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens resultat.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholmsrevyn har inkommit med en ansökan om bidrag för att kunna sätta upp 
revyn 2023. Föreningen söker 150 000 kronor för att genomföra evenemanget.

Katrineholmsrevyn planerar att genomföra en revyföreställning i slutet av januari 2023 
med 8-9 föreställningar på Safiren. Katrineholmsrevyn räknar med extra kostnader för 
revyn 2023 för att anpassa Safirens lokaler genom att bland annat hyra in podium.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 - 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-12-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn

Beslutet skickas till:

Katrineholmsrevyn

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 197 KS/2022:453

Revidering av delegat i kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegat från biträdande kommundirektör till 
ekonomichef, samt att utse både kommundirektören och ekonomichefen till delegater i 
ärendet ”Underteckna handlingar när det krävs en s k firmatecknare”.

Ärendebeskrivning
I gällande delegationsordning för kommunstyrelsen regleras rätten att underteckna 
handlingar när det krävs en s k firmatecknare. Titeln biträdande kommundirektör har 
tagits bort och behov finns för ekonomichefen att underteckna handlingar som kräver s 
k firmatecknare då det i huvudsak är banker som kräver sådan delegation.

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

Beslutet skickas till:

Ekonomichefen

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1516790



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-12-14 28 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 198 KS/2022:464

Förlängning av styrdokument - Katrineholms kommun 
Kemikalieplan 2018- 2021 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Katrineholms kommun 
Kemikalieplan 2018-2021 till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet Katrineholms kommun Kemikalieplan 2018- 2021 har idag en 
giltighetstid fram till den sista december 2022. Det pågår ett arbete med att revidera 
dokumentet som beräknas vara klart under 2023. Kommunstyrelsen föreslås därför 
förlänga den nu gällande kemikalieplanen med ett år. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Katrineholms kommun Kemikalieplan 2018- 2021

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-12-14 29 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 199

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

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 
undertiden 2022-11-28—2022-11-29. (KS Del/2022 § 160)

Dnr 2022:1-2.7.4

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Cyklar, el-cyklar och cykelreparationer Dnr TI 2022-1142 (KS Del/2022 § 
161)

Tilldelningsbeslut Gymnastik och idrottsmaterial Dnr TI 2022-1015. (KS Del/2022 § 163)

Dnr KS/2022:162-2.6.1
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Kommunstyrelsen 2022-12-14 30 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 200

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Gnesta kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-11-21, § 96 Val till kommunala uppdrag – Mandatperiod 2022-2026 – 
Gemensamma nämnder.

Hnr 2022:2988

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Katrineholms Cupallians har översänt redovisning över beviljat bidrag till Katrineholm 
Cup Fotboll.

Hnr 2022:2904, 2022:2905, 2022:2906, 2022:2907, 2022:2908

Katrineholms stadslopp har översänt redovisning över beviljat bidrag till 
Katrineholmsloppet 2022.

Hnr 2022:2952, 2022:2953, 2022:2954

BRIS region Öst har översänt redovisning över beviljat bidrag till BRIS region Öst 2022.

Hnr 2022:3130

Övrigt

Vårdförbundet Sörmland har översänt Verksamhetsplan med budget 2023-2025.

Hnr 2022:3117, 2022:3118 
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Kommunstyrelsen 2022-12-14 31 (31)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 201

God Jul och Gott Nytt År 
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sammanträdet med att tacka för den gångna 
mandatperioden och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt år.

Kommunstyrelsen andre vice ordförande Inger Fredriksson (C) önskar ordföranden 
detsamma.
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