
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN

Datum, plats och tid 2021-11-24 KTS-salen, Vita huset, klockan 08:15 – 11:15
Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Mica 
Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S)

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

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, HR- chef 
Susanne Sandlund, ekonomichef Regina Jalvemyr, Josefin Holmgren (Ung Företagsamhet), 
Mats Bergman (Sörmland Vatten och Avfall AB)

Ordförande: Johan Söderberg (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Victoria Barrsäter (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2021-11-30

Paragrafer §198-  §212

Datum för anslags uppsättande 2021-12-01 Datum för anslags nedtagande 2021-12-24

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 198   

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) meddelar att informationspunkten 
gällande Kostnad per brukare kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.
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§ 199   

Kommunstyrelsens verksamhet
Personalstatistik

HR- chefen Susanne Sandlund informerar om kommunens samlade personalstistik. 
Bland annat omnämns att trenden visar att antalet heltidsanställda har ökat vilket är i 
linje med kommunens inriktning om att anställda ska ges möjlighet till 
heltidsanställningar med möjlighet att arbeta deltid. Antalet anmälda arbetsskador ligger 
i nivå med tidigare år. Sjukfrånvaron är relativt hög vilket är väntat mot bakgrund av den 
pågående pandemin och de restriktioner som varit.

Medarbetarundersökningen

HR- chefen Susanne Sandlund informerar om reslutatet av den nyligen genomförda 
medarbetarundersökningen. Generellt ligger den övergripande nivån i linje med 
föregående undersökning.

Ekonomisk utfallsprognos

Ekonomichefen Regina Jalvemyr redovisar den ekonomiska uppföljningen per sista 
oktober 2021 som visar på ett prognostiserat resultat på helår motsvarande 89 mnkr. 
Det är på samma nivå som i delåret per sista augusti och ligger 37,6 mnkr över årets 
budgeterade resultat. Nämndernas prognos har förbättrats något sedan i augusti, 
medan den övriga finansen beräknas belastas med högre kostnader för löneskatt i 
samband med planerade pensionsavsättningar. 

Förtjänsttecken/Hedersgåvor

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om utdelningen av 
förtjänsttecken/hedersgårvor som ägde rum den 22 november 2021. Totalt är det 109 
mottagare av gåvor (anställda och förtroendevalda) för åren 2019 och 2020.

Utbildningstjänster

Kommundirektören Sari Eriksson informerar om möjligheten som finns till 
utbildningstjänster för studerande till bland annat lärare, förskolärarare, sjuksköterska, 
planarkitekt, socionom. Idagsläget är det totalt 14 personer som har en 
utbildningsanställning.

Befolkningsstatistik

Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski redovisar den senaste 
befolkningsstatistiken och även flyttningsstatistik. Vid utgången av kvartal tre uppgick 
invånarantalet i Katrinholms kommun till 34 769 personer.
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Under informationen yttrar sig Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Victoria 
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg (S), Christoffer 
Öqvist (M), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S), Michael Hagberg (S) 
samt HR- chefen Susanne Sandlund, ekonomichefen Regina Jalvemyr, 
kommundirektören Sari Eriksson och nämndadministrativa chefen Marie Sandström 
Koski.
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§ 200   

Omvärldsbevakning
Ung företagssamhet 

Josefine Holmgren (Ung Företagsamhet) informerar om Ung Företagssamhet som är 
inriktad på utbildning av ungdomar inom entreprenösskap. 

Under informationen yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Christer 
Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Helena Gärtner (M), Michael Hagberg (S) samt 
Josefine Holmgren (Ung Företagsamhet).
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§ 201 KS/2021:373  334

Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad investering med 50 miljoner kronor 
(totalt 210 miljoner kronor) för ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor.

Under hösten 2020 inkom Katrineholm Vatten och Avfall AB med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 
2020 om utökad investeringsram om 90 miljoner kronor (total investeringskostnad 160 
miljoner kronor). 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med ytterligare en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 210 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 50 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021-11-17

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Tony Karlsson (S), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Mica 
Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP), Gunnar Ljungqvist (S) samt kommundirektör Sari 
Eriksson och Mats Bergman (Sörmland Vatten AB).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 202 KS/2021:352  700

Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra 

debiteringsformen försäljningshjälpmedel, inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 
(Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård), från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr

b) Begagnad cykel – 2500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

Sammanfattning av ärendet
Regionen föreslår förändrad debiteringsform för cyklar som hjälpmedel från 
hyreshjälpmedel till försörjningshjälpmedel. Förändringen föreslås i syfte att uppnå 
likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och 
intern hantering bedöms dessutom minska.

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i 
denna kategori. Förändringen i förslaget gäller enbart vuxna. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 23, 2021-10-29.

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland, 2021-10-05.

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 203 KS/2021:142  003

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Revideringen består av följande 
ändringar:

 Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och 
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

 Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal.

 Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

 Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 22, 2021-10-29

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland

 Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 204 KS/2021:335  041

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2021 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 2021.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 40,1 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 7,7 mkr.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 3, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 23, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KIAB

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 205 KS/2021:351  041

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2021 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
631 tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2021-01 -01– 2021-08-31, Vårdförbundet Sörmland

 Granskning av delårsbokslut 2021 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 206 KS/2021:363  039

Rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att analysera eventuella åtgärder som bör vidtas 
med anledning av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har, som ett led i arbetet som dataskyddsombud för 
Katrineholms kommun, kontrollerat statusen vad gäller GDPR-efterlevnaden för 
kommunstyrelsen genom en enkät. 

Utifrån kontrollen har Sydarkivera tagit fram en rapport om dataskyddsefterlevnaden 
2020–2021 för kommunstyrelsen. I rapporten beskrivs de viktigaste frågorna för 
kommunstyrelsen att arbeta vidare med kopplat till dataskyddsefterlevnaden.

Kommunstyrelsen får i rapporten ett bra betyg för sitt arbete med GDPR, men rapporten 
lyfter fram behov av fortsatt utvecklingsarbete med:

 Risk- och konsekvensbedömningar

 Systematiskt informationssäkerhetsarbete

 Uppdatering av delegationsordning

 Fortsatt arbete med PUB-avtal

 Kartläggning och åtgärdsplan angående tredjelandsöverföringar

 Löpande information till kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) om arbetet med 
GDPR

Vissa delar som framförs i rapporten har redan åtgärdats, bland annat delegation av 
GDPR-uppgifter som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16

 Sydarkiveras rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021

Beslutet skickas till:

Kommundirektör

Kommunjurist

GDPR-samordnare kommunstyrelsen

Akten
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§ 207 KS/2021:343  045

Bidrag till Festival för mogna 2022 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget 
musikfestival för mogna 1-2 juni 2022.

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset Igelkotten 

Lustgården tillgång till bidraget under 2021.
4. Efter genomfört evenemang ska servicehuset Igelkotten Lustgården inkomma med 

en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om 
bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra Musikfestival för mogna den 1-2 juni 
2022.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för nionde gången 
i ordningen. 

Syftet med arrangemanget är att bland annat att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen 
och att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

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

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-11-17

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02

 Ansökan om medel till Musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen, 
2021-10-21 

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 208 KS/2021:283  045

Bidrag till BRIS region Öst 2022 

Förvaltningens förslag till 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 2022-12-31.

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 A.

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. Under år 2020 hade BRIS 31 497 
kurativa samtal med barn i hela Sverige. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2021-11-16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-16

 Ansökan om bidrag BRIS region Öst 

 Bilagor (finns i akten): 

- Bris årsberättelse 2020 (inkl. verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
- revisionsberättelse)
- Bris långsiktiga plan 2021 – 2025
- Bris stadgar
- Budget 2021 och prognos 2022
- Inbjudan Bris nätverk
- Bris årsrapport 2020 – första året med pandemin

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C), Thomas Selig (V), Cecilia Björk (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Victoria 
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Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP) samt kommundirektören Sari 
Eriksson.

Förslag och yrkande

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Tony 
Rosendahl (V), att det ska tilläggas att bidraget är ett tillfälligt Covid-relaterat stöd.

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), bifall till 
ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan 
proposition på ordförandens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Victoria Barrsäter (C) 
med fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till:

BRIS – Region Öst

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akten
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§ 209 KS/2021:367  048

Extra föreningsstöd 2021 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta upp till 2 miljoner kronor ur årets resultat för 
extra föreningsstöd. Stödet till föreningarna fördelas i enlighet med redovisat förslag till 
fördelning.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun är kultur-, idrotts och föreningslivet betydelsefullt och högt 
prioriterat. Det är ett viktigt samhällskitt som främjar folkhälsan, ger identitet och 
sammanhållning bland katrineholmarna. För att främja och stärka hälsan i Katrineholms 
kommun beslutade folkhälsoutskottet den 9 september 2021 att kommunen under 2022 
ska arbeta än mer fokuserat på hälsa och utsåg 2022 till ett Hälsoår.

Föreningslivet ger många barn och unga en god start i livet, en meningsfull fritid, en 
demokratisk fostran, utveckling och förutsättningar för ett gott liv. För att stötta och 
uppmuntra föreningslivet i deras viktiga arbete föreslås kommunstyrelsen besluta att 
Katrineholms kommuns föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska få ett extra 
föreningsstöd, ett extra föreningsbidrag. Med detta extra föreningsbidrag är avsikten att 
föreningarna ska kunna fokusera framåt och fortsätta utveckla det viktiga arbetet med 
barn- och ungdomsverksamhet.

Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut till föreningarna under 
kommande månad. För att få del av denna extra satsning ska föreningen under år 2021 
haft barn- och ungdomsverksamhet och verifierat det i inskickade dokument till 
kommunens föreningsservice i ordinarie förenings- och bidragsprocesser. Beloppen 
baseras på tidigare utbetalt föreningsstöd. Hur föreningarna väljer att använda sitt extra 
föreningsbidrag följs upp i ordinarie föreningsuppföljning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens skrivelse, 2021-11-22
 Förslag till fördelning av extra föreningsstöd

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl 
(V), Gunilla Magnusson (S) och Johan Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 210 KS/2019:18  111

Entledigande och val av ledamot och val av ersättare i 
folkhälsoutskottet 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, som ledamot i 

folkhälsoutskottet.
2. Kommunstyrelsen väljer Inger Fredriksson (C) som ny ledamot i folkhälsoutskottet till 

och med den 31 december 2022.
3. Kommunstyrelsen väljer John G Ogenholt (KD) som ny ersättare i folkhälsoutskottet 

till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, har i skrivelse daterad den 23 oktober 2021 begärt 
avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i folkhälsoutskottet. Oppositionen nominerar 
Inger Fredriksson (C) som ny ledamot i folkhälsoutskottet. Inger Fredriksson (C) är i 
nuläget ersättare i folkhälsoutskottet. Vidare nominerar oppositionen John G Ogenholt 
(KD) som ny ersättare i folkhälsoutskottet.

Beslutet skickas till:

Jesper Ek

Inger Fredriksson

John G Ogenholt

Folkhälsoutskottet

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 211   

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Låstjänster, KFAB, Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1095 (KS 
Del/2021 § 111)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrensutsättning Skolmöbler - Sandbäcksskolan - 
Katrineholms kommun Dnr TI 2017-1069 /KS Del/2021 § 112)

Dnr KS/2021:166-000

Bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll 2022

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 2021.
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 § 113)

Dnr KS/2021:313-045

Bidrag till SPF Lindens medlemsträffar

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 17 000 kronor till SPF Lindens medlemsträffar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 114)

Dnr KS/2021:330-045

Bidrag till Julita Hembygdsförening

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 10 000 kronor till Julita Hembygdsförening till material till rödfärgning av 
torgbodar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 115)

DNR KS 2021:336-045
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Bidrag till Nattfotboll 2021-2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms SK fotboll till Nattfotboll 2021-2022.

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

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 117)

Dnr KS/2021:340-045

Bidrag till Familjesjukdomen 4.0

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Mercur Öppenvård till Familjesjukdomen 4.0.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Mercur Öppenvård inkomma till 

kommunledningsförvaltningen med en skriftlig redovisning över hur bidraget har 
använts. (KS Del/2021 § 116)

Dnr KS/2021:349-045
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§ 212   

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 2021-10-2, § 39/21 Aktivitetsplan 2022 inom 
kulturplan Sörmland 2019-2022.

Hnr 2021:2402

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2021-10-21.

Hnr 2021:2403

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt protokoll från extra styrelsemöte i 
Energikontoret i Mälardalen AB, 2021-10-19.

Hnr 2021:2417

Bildningsnämnden har översänt delegationsprotokoll BIN Del/2021 § 38 - Beslut om att 
bedriva undervisning på distans för klass 5b på Skogsborgsskolan.

Hnr nr 2021:2649

Bildningsnämnden har översänt delegationsprotokoll BIN Del/2021 § 38 - Beslut om 
undervisning på distans för klass 1-3 J1 på Nävertorp grundsärskola.

Hnr 2021:2650

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård, 2021-10-29 har anslagits på region Sörmlands 
hemsida.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK och DFK Värmbol har översänt en 
redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll.

Dnr KS/2020:332-045

Katrineholms MCC har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Enduro SM 2021.

Dnr KS/2021:192-045
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Länsstyrelsen Södermanland län

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt skrivelse angående beslut om kommuntal 
avseende 2022.

Hnr 2021:2420

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt Redogörelse för tillämpning av kriterier 
för fördelning av länstal 2022.

Hnr 2021:2421

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt Beslut om fördelning av anvisningar år 
2022 till kommuner i Södermanlands län.

Hnr 2021:2422

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Långtidsbudget för 
Hjälmarens vattenvårdsförbund 2021-2024.
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/2021:321-049

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Promemorian 
Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.
HR-avdelningen 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/2021:353-029

Övrigt

Detaljplan för Valla prästgård, fastigheten kyrkbacken 2, Valla, Katrineholms kommun 
har vunnit laga kraft 2021-10-21.

Hnr 2021:2416

Energikontoret i Mälardalen har översänt Aktieägaravtal och ett nytt registreringsbevis 
för Energikontoret i Mälardalen AB med anledning av utökat aktiekapital genom 
nyemission.

Hnr 2021:2651, 2021:2652
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KS/2O21:283 - 045
RESERVATION - TILLÄGGSYRKANDE BIDRAG TILL
BRIS REGION öST 2022
Kommunstyrelsen behandlade en bidragsansökan från BRIS och beviljade stöd om 50.000kr ur
kommunstyrelsens medel. BRIS är en ideell barnrättsorganisation som verkar nationellt och
storregionalt men inte kommunalt. Under pandemin har samtalen till BRIS från barn som farit illa i

hemmet ökat och även om det inte går att härleda hur många samtal som kommit från
Katrineholm anser vi det rimligt att ge ett särskilt bidrag till organisationen relaterat till Covid.

Den här typen av ansökan från organisationer bör hanteras i relevant facknämnd och följa de
riktlinjer för bidrag till ideella organisationer som finns där. I det här fallet Socialnämnden. När
kommunstyrelsen ändå hanterar liknande bidragsansökningar bör det följa en riktlinje för att
säkerstä I la I i kstä I I igheten och u nderlätta beslutsfatta ndet.

Vi tillstyrkte beslutet att ge BRIS bidrag om 50.000kr och la ett tilläggsyrkande om att följande
lades till i beslutsärendet "som ett tillfälligt covid-relaterat stöd". Samt att en riktlinje för bidrag
och stöd till organisationer från kommunstyrelsens medel till förfogande tas fram.

Då vårt tilläggsyrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 24 november 2O21

lnger Fredriksson, C

Victoria Barrsäter, C

Tony Rosendahl, V
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