
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2022-11-23 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 11:00
Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Victoria 
Barrsäter (C), (fr.o.m. § 157),Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S),  Karin Frisk (S),  Nicklas Adamsson (MP), (t.o.m. 
§ 156)

Ersättare Camilla Hermansson (SD), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), 
kommundirektör Sari Eriksson, ekonomichef Susanne Sandlund, förvaltningschef Magnus 
Runesson, förvaltningschef Pierre Jansson, miljöstratege Linda Aldebert 

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Tony Rosendahl (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-11-30

Paragrafer § 155-  § 173

Datum för anslags uppsättande 2022-12-01 Datum för anslags nedtagande 2022-12-23

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 155 Fastställande av dagordning

§ 156 Kommunstyrelsens verksamhetsområde
- Ekonomisk utfallsprognos
- Befolkningsstatistik

§ 157 Omvärdsbevakning
- Energiförbrukning och energirådgivning

§ 158 Pågående uppdrag, projekt och händelser
- Arbete med våtmark
- Presentation av ny förvaltningschef

§ 159 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2,  
Katrineholms kommun

§ 160 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022

§ 161 Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag

§ 162 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

§ 163 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§ 164 Utbetalning av partistöd 2023

§ 165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen 
och nämnderna mandatperioden 2023-2026

§ 166 Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

§ 167 Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

§ 168 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

§ 169 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder 
för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från 
kyltorn

§ 170 Förslag till begravningsombud

§ 171 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för kommunstyrelsen 2022

§ 172 Anmälan av delegationsbeslut

§ 173 Meddelanden
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§ 155

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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§ 156

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Ekonomichefen Susanne Sandlund informerar om att hon numera övergått till tjänsten 
som ekonomichef från att varit personalchef. Rekrytering pågår av ny personalchef.

Ekonomichefen Susanne Sandlund informerar om den senaste utfallsprognosen som 
baseras på oktober månads ekonomiska utfall. Det har inte varit några större 
förändringar sedan den senaste informationen. Det prognostiserade resultatet beräknas 
uppgå till 143 297 tkr vilket är 84 650 tkr mer än budgeterat.

Nämndadministrativa chefen, Marie Sandström Koski, redovisar den senaste 
befolkningsstatistiken. Den 30 september uppgick befolkningssiffran i Katrineholm till 
34 597 personer.

Under informationen yttrar sig Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C) samt ekonomichefen Susanne Sandlund och nämndadministrativa chefen Marie 
Sandström Koski. 
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§ 157

Omvärdsbevakning

Förvaltningschefen (samhällsbyggnadsförvaltningen) Magnus Runesson informerar om 
kommunens arbete med energi- och klimatarbete. Bland annat omnämns följande:

 kommunens styrdokument inom energi- och klimatområdet kommer att uppdateras,

 arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter och verksamheter fortsätter,

 utveckling nya arbetssätt och metoder som minskar kommunens klimatavtryck vid 
drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av offentliga miljöer, infrastruktur, 
fastigheter och anläggningar.

Därefter informeras om Energikontorets arbete. Kontoret erbjuda kompetens inom 
energi- och klimatområdet som påverkar och stödjer offentliga och privata aktörer att 
arbeta för en hållbar energiutveckling. 

Under informationen yttrar sig Cecilia Björk (S), Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg 
(S), Inger Fredriksson (C) samt förvaltningschefen Magnus Runesson.
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§ 158

Pågående uppdrag, projekt och händelser

Miljöstrategen Linda Aldebert informerar om arbetet med att se över förutsättningar för 
hantering av dagvatten inom framförallt centralorten, avseende stora regnmängder. 

En preliminär skyfallskartering har tagits fram, slutprodukten beräknas vara klar inom en 
snar framtid. En del i arbetet är projektet med att skapa ett våtmarksområde vid Djulö i 
Katrineholm. Projektet är en viktig del i vårt arbete med att ta hand om framtidens 
regnvatten och klimatanpassa vår dagvattenhantering i Katrineholms kommun.

Arbetet inrymmer också utredning om ny tunnel inom dagvattensnätet.

Pierre Jansson, som nyligen tillträtt som förvaltningschef för service- och 
teknikförvaltningen samt kulturförvaltningen, presenterar sig för kommunstyrelsen.

Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Joha Frondelius (KD), Nicklas 
Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson 
(C) samt förvaltningschefen Pierre Jansson och miljöstrategen Linda Aldebert. 
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§ 159 KS/2017:544

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten 
Sjöholm 2:2,  Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.

Reservation

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

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket 
överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med 
motiveringen att kommunen inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med 
hänsyn till bevarande av odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och 
miljööverdomstolen som den 15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått 
prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på 
granskning.  

Planförslaget som antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021§ 93 överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att 
frågorna som gäller artskydd inte var tillräckligtutredda. Katrineholms kommun 
överklagade inte detta beslut.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt artskyddsutredning av vilda 
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud 
enligt artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. 

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som 
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av 
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Tony Rosendahl (V) och Nicklas 
Adamsson (MP).
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Förslag och yrkanden

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag.

Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar bifoga ett särskilt 
yttrande vilket styrelsen medger.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Bygg- och miljönämndens beslut 2022-10-19 § 92

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-05

 Granskningsutlåtande, antagandehandling 3

 Planbeskrivning, antagandehandling 3

 Plankarta, 3 antagandehandling

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 160 KS/2022:398

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2022 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
881 tkr, orealiserade vinster 809 tkr. Prognosen för helåret 2022 är 296 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-03

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31, Vårdförbundet Sörmland 

 Granskning av delårsbokslut 2022 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 161 KS/2022:406

Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har genomfört arkivinspektioner av kommunens bolag 
Katrineholms Fastigheter AB (KFAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Enligt 
ägardirektivet omfattas Sörmland Vatten av Katrineholm kommuns arkivreglemente.

Inspektionen genomlyser bolagens arkiv- och informationshantering och innehåller 
förslag på åtgärder för bolagen att arbeta vidare med.

I egenskap av ägare av bolagen bör fullmäktige ta del av rapporten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16

 Åtgärdsplan 2022 Sörmland Vatten och Avfall AB

 Åtgärdsplan 2022 Katrineholms Fastigheter AB

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 162 KS/2022:263

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arvodesbestämmelserna från och 
med den 1 januari 2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sett över arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda med syfte att förenkla och förtydliga dessa. Förslaget till nya 
bestämmelser har ett nytt upplägg och är strukturerade på ett annat sätt än tidigare 
bestämmelser. Förslaget innebär bland annat följande förändringar:

 För förtroendevalda med årsarvode på mindre än 40 % inkluderar arvodet allt för 
den egna nämnden. Tidigare inkluderades även kommunstyrelsen.

 Förtroendevalda får rätt till ersättning för kostnader för kollektivtrafik för resor på 
mer än 5 km.

 Semesterförmån föreslås betalas ut som en schablon på förlorad arbetsförtjänst.

 En nivå för sammanträdesarvoden för nämndsammanträden har tagits bort för att 
göra bestämmelserna mer likvärdiga för kommunfullmäktige, nämnder och övrigt 
uppdrag.

 För beredskap i socialnämnden föreslås ersättningen kopplas till riksdagsarvodet.

Bilagan med ersättningsnivåerna för årsarvode kompletteras senare.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-15

 Förslag – Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

 Nu gällande arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Johan Söder berg (S), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) samt 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
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Förslag och yrkanden

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), på följande 
ändring i Arvodesbestämmelserna avseende ersättning till egna företagare:

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på slutskattebeskedet 
för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av kapital och inkomst av passiv 
näringsverksamhet ska inte ligga till grund för ersättning. Följande beräkningsmodell ska 
användas: Taxerad inkomst dividerad med 225 arbetsdagar.

Johan Söderberg (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet.

Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäters (C) 
ändringsyrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 163 KS/2022:421

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i kommunstyrelsens reglemente.

Sammanfattning av ärendet
I samband med ny mandatperiod har fråga uppkommit om revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente, dels med anledning av nya benämningar (t ex 
digitalisering i samband med IT-verksamheten och kommunikation i samband med 
information), dels språkliga förbättringar. I förslaget läggs även vissa strategiska 
ansvarsområden samman under ett begrepp – Socialt hållbarhetsarbete (avser områdena 
folkhälsoarbete, jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt trygghetsarbete). Med 
anledning av ändringarna bör berörda förvaltningar se över om ovanstående ändringar 
påverkar andra styrdokument eller rutiner.

Ansvaret för den övergripande skogsförvaltningen flyttades från service- och 
tekniknämnden till kommunstyrelsen inför verksamhetsåret 2022 i samband med 
budgetbeslutet. Av den anledningen behöver ansvaret även överflyttas mellan 
reglementena.

Förändringarna är redovisade så att struken text markeras med en överstrykning, ny text 
är markerat i gult.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16

 Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 164 KS/2022:411

Utbetalning av partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna  23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor

Moderaterna    9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor

Sverigedemokraterna    8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor

Kristdemokraterna    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Centerpartiet     4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Liberalerna    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Miljöpartiet    2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni. 

Under 2022 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod.

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat. 
Vilket innebär en kostnadsökning med 267 000 kronor jämfört med föregående år. 
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Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-08

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 165 KS/2022:425

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande 
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler skall gälla i fråga om ersättares 
tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna:

För ledamot tillhörande följande 
parti

Inträder ersättare i nedan angiven 
partiordning

S S, M

M M, S

C C, L, KD

KD KD, L, C

L L, KD, C

MP MP, V, S, C

V V, MP, S, C

SD SD, KD, C, V, L, MP

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder.

3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från 
den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag.

4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring 
i lag eller författning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Samtliga partier har inkommit med underlag om inträdesordning för ersättare, vilket 
ligger till grund för förslag till beslut. 
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Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 166 KS/2021:383

Svar på motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till personalutskottet att utreda frågan ur ett 
bredare perspektiv i enlighet med personalutskottets eget yttrande.

Reservation

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD) och 
Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion 
som utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonalen”.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden och personalutskottet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen och hänvisar bland annat till Skatteverket som skriver att ”[…] vissa 
klädesplagg normalt inte kan komma ifråga för skattefrihet, tex underkläder och skor”. 

Personalutskottet ansåg att konsekvenser bör utredas vidare inför ett ställningstagande 
då det tex inte finns krav på arbetsskor inom vård- och omsorg utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd och även personalutskottet hänvisar till 
Skatteverkets skrivning ovan. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-17

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-29, §75

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 19

 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD) och Tony 
Rosendahl (V).

Förslag och yrkanden

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), på avslag.

Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahls (V) 
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 167 KS/2021:385

Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara 
äldres kompetens 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till personalutskottets 
yttrande. 

Reservation
Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens. Motionen utmynnar i följande 
yrkande:

”att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara 
äldre medarbetares kompetens.

att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern 
för rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och 
det är förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv.”

Motionen remitterades till personalutskottet som föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta bland annat med motiveringen att sedan 
2010 har antalet anställda över pensionsåldern i kommuner och regioner mer än 
fördubblats. I Katrineholm finns det i dag 129 personer över 68 och upp till 87 år som 
har en anställning i kommunen vilket innebär att cirka 3,5 % av de anställda är 68 år och 
äldre. 

Däröver ska varje förvaltning arbeta fram en kompetensförsörjningsplan. Genom att 
arbeta systematiskt och långsiktigt med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap också inför att ge 
möjlighet för dem som vill, har möjlighet och kan arbeta kvar efter pensionsåldern. Inte 
genom ett nytt högre ålderstak, utan utifrån den enskildes förutsättningar och 
verksamhetens behov. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 18

 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkanden

Joha Frondelius (KD) yrkar avslag.

Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
påordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) avslagsyrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 168 KS/2022:144

Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Reservation

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

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med 
sänkt rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-17

 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 2022-05-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Nicklas Adamsson (MP), (Victoria 
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkanden

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Inger 
Fredriksson (C) bifall till motionen.
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Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut och Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 169 KS/2022:346

Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag 
att utreda åtgärder för att motverka och förebygga 
spridning av legionellabakterier från kyltorn 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget i sin helhet.
2. Vidare uppmanar kommunstyrelsen naturvårdsverket att säkerställa att det vid tiden 

för införande finns digitala lösningar för att hantera anmälningar och register.

Sammanfattning av ärendet
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag om att 
utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från 
kyltorn. Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott genom 
spridning av legionellabakterier. 

Ärendet remitterades till bygg- och miljönämnden som hanterade ärendet på 
sammanträdet den 19 oktober § 99. Bygg- och miljönämnden skriver i sitt yttrande att 
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har presenterat en tydlig genomlysning av 
hur spridning av legionella från kyltorn kan förebyggas och samtidigt underlätta 
smittspårning om ändå utbrott sker. Förvaltningen delar utredarnas uppfattning att 
införande av anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
synes vara den bästa lösningen, och tillstyrker förslaget i dess helhet.

Sveriges kommuner jobbar aktivt med att digitalisera sina tjänster och sitt arbete för att 
underlätta kommunikationen med företag och medborgare samt för att effektivisera sitt 
arbete. Införande av en ny anmälningsplikt behöver givetvis åtföljas av ett införande av 
e-tjänst så att företag enkelt kan lämna in sin anmälan. Parallellt behöver kommunernas 
verksamhetssystem utvecklas för att kunna ta emot informationen och lagra den så att 
eventuellt smittspårningsarbete och övrig tillsyn underlättas. Utvecklingen behöver ske i 
samverkan mellan de statliga berörda myndigheterna, kommunerna och leverantörerna 
av IT-system. De digitala lösningarna behöver finnas på plats när anmälningsplikten 
avses träda i kraft.

Även de kompletterande åtgärderna som föreslås i utredningen i form av 
informationsmaterial och tillsynsvägledning behöver vara utarbetade och tillgängliga för 
kommunerna innan ett införande av anmälningsplikten för kyltorn.
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Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-!0

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19, § 99

 Skrivelse - Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av 
legionellabakterier från kyltorn

Beslutet skickas till:

Miljödepartementet

Akten
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§ 170 KS/2022:397

Förslag till begravningsombud 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förordnar Mariam Yassin Mahi som 
begravningsombud i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 50 § begravningsförordningen (1990:1147) har kommunen möjlighet att föreslå 
lämpliga personer till uppdraget som begravningsombud. Det är länsstyrelsen som 
förordnar begravningsombuden och nuvarande begravningsombud har avlidit.

Enligt begravningsförordningen ska begravningsombudet vara en för uppdraget lämplig 
och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom 
ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. Kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt 
livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun ska ges tillfälle att 
lämna förslag på lämpligt ombud.

Nuvarande begravningsombud Michael Hagberg har avlidit och Socialdemokraterna i 
Katrineholm har därför inkommit med ett förslag om att kommunstyrelsen föreslår 
Länsstyrelsen att förordna Mariam Yassin Mahi till nytt ombud. 

Ärendets handlingar 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-03

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Stockholm

Mariam Yassin Mahi

Akten
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§ 171 KS/2022:405

Kontroll av dataskyddsefterlevnad för 
kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns dataskyddsombud Sydarkivera har genomfört en kontroll av 
kommunstyrelsens dataskyddsefterlevnad (GDPR). Kommunstyrelsen tar del av 
rapporten i egenskap av personuppgiftsansvarig för styrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen får i rapporten ett bra betyg för sitt arbete med GDPR, men rapporten 
lyfter fram behov av fortsatt utvecklingsarbete med kartläggning av 
tredjelandsöverföringar, fortsatt arbete med PUB-avtal, informationssäkerhetsklassning 
och regelbunden information till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen kommer analysera eventuella åtgärder som bör vidtas 
utifrån rapporten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-09

 Rapport dataskyddsefterlevnad kommunstyrelsen Katrineholms kommun 2022 - 
Sydarkivera

Beslutet skickas till:

Sydarkivera

Akten
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§ 172

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av chef - nämndadministration

Chefen för Stöd och samordning, Karin Rytter, utses att utöver sin egen tjänst 
upprätthålla befattningen som chef för nämndadministrationen under tiden 
2022-11-14—2022-11-18. (KS Del2022 § 149)

KS/2022:1-2.7.4

Hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 148)

Dnr KS/2022:3-9.3.4

Kommunal Borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2022-10-24)

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 120 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Katrineholm Vatten och Avfall AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS Del/2022 § 146)

Dnr KS/2022:4-2.5.5

Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Spikeball

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja IOGT/NTO 
Katrineholm ett bidrag på 21 000 kronor till projektet Spikeball.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 151)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Konsert med Gro

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Martin Olsson ett 
bidrag på 28 000 kronor till projektet Konsert med Gro.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 152)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Vattenlek

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja RFSL Katrineholm 
ett bidrag på 43 000 kronor till projektet Vattenlek.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 153)
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Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Lekfull glädje genom rörelse.

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja RFSL Katrineholm 
ett bidrag på 49 900 kronor till projektet Lekfull glädje genom rörelse.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 154)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Bättre hälsa med Gå fotboll i DFK

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja DFK Värmbol ett 
bidrag på 21 000 kronor till projektet Bättre hälsa med Gå fotboll i DFK.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 155)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Fotbollsmorsor och fotbollsfarsor

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Katrineholms SK 
ett bidrag på 13 800 kronor till projektet Fotbollsmorsor och fotbollsfarsor.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 156)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Gåfotboll Sköldinge

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja PRO Sköldinge ett 
bidrag på 25 000 kronor till projektet Gåfotboll Sköldinge.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 158)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Rörelseglädje över gränserna.

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Studiefrämjandet 
Sörmland ett bidrag på 18 500 kronor till projektet Rörelseglädje över gränserna.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 159)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Antitrombos- och kompressionsmaterial Dnr VF2021-00064. (KS 
Del/2022 § 150)

Dnr KS/2022:162-2.6.1

Tilldelningsbeslut avropsavtal Raindance bokslutsportal. (KS Del/2022 § 145)

Dnr KS/2022:395-2.6.2

Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll 2023

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.

2. Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK 
och DFK Värmbol.

3. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
4. Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2022.
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5. Efter genomfört evenemang ska föreningarna inkomma med en skriftlig redogörelse 
över hur bidraget har använts. Redogörelsen kan vara en gemensam för alla 
föreningar. (KS Del/2022 § 147)

Dnr KS/2022:349-3.10.1 
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§ 173

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2022-10-27, § 38/22 - Aktivitetsplan 2023 inom 
Kulturplan Sörmland 2023-2026.

Hnr 2022:2685

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2022-10-21, § 59/22 – Förvaltning Digifysiskt Science Center.

Hnr 2022:2740

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vårds sammanträde 2022-10-28, § 21/22 – Revidering av 
Överenskommelse om samverkansrutiner – Hälsoundersökning i anslutning till att barn 
och unga, 0-20 år, placeras för vård utanför det egna hemmet samt överenskommelsen.

Hnr 2022:2812, 2022:2813

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2022-10-28 har anslagits på Regionen Sörmlands 
hemsida.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

ABF Sörmland har översänt redovisning över beviljat bidrag till musikkvällar i 
stadsparken 2022 – Kvitterkvällar.

Hnr 2022:2678

Kulturskolan har översänt redovisning över beviljat bidrag till Kulturskolans 90-
årsjubileum.

Hnr 2022:2775

Katrineholm-Cup har översänt redovisning över beviljat bidrag till Katrineholms Cup – 
fotboll 2022.

Hnr 2022:2807

Remiss - Långtidsbudget för Hjälmarens vattenvårdsförbund 2022-2025.

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Långtidsbudget för 
Hjälmarens vattenvårdsförbund 2022-2025.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits 
för kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår 
från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2022:366-1.9.1

Remiss - Departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Utökat 
informationsutbyte (Ds 2022:13). 

Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande och bedömningen görs att 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2022:282-1.9.1

Övrigt

Mälardalsrådet har översänt rapporten Samhällsbyggarnas arbetsmarknad.

Hnr 2022:2737, 2022:2738
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Bilaga A kommunstyrelsen 2022-11-23 § 159

Reservation. Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten Sjöholm 2:2, 
Katrineholms kommun KS/2017:544 – 212

Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i alltför hög grad avviker från den 
gällande översiktsplanen och tar i anspråk både åker och skogsmark som är värd att bevara. 
Jag ser inte heller att detaljplanen bidrar till den förtätning av Katrineholm som vi strävar 
efter med de energi och miljövinster det skulle ge. 

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

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 25/11 - 2022
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KS/2022:14- 1.2.6 
RESERVATION - SVAR PÅ MOTION OM STÄRKT DEMOKRATIN 

I motionen föreslås att Katrineholms kommun ska ansöka om att få genomföra försök med sänkt 
rösträttsålder i valet till kommunfullmäktige 2026. Motionen hänvisar till en demokratiutredningen 
som bland annat handlar om att sänka rösträtten till 16 år. Utredningen föreslår även att 
försöksverksamhet ska genomföras i ett antal lokala val. 

I kommunstyrelsen var argumentet för avslag att nuvarande lagstiftning inte stödjer sänkt 
rösträttsålder. Men syftet att låta Katrineholms kommun vara försökskommun handlar ju om att 
bistå i den fortsatta utredningen att i lagen ändra rösträttsåldern så den argumentationen fallet. 

Det finns som vi kan se det inga nackdelar med att Katrineholm gör en sådan ansökan. Fördelarna 
är att vi låter fler unga röster höras och att vi stärker demokratin. Det går också väl i linje med 
barnkonventionen. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang yrkade vi bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 november 2022 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

Inger Fredriksson, Centerpartiet 

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet 
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