
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-12-08 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 

Tid 2022-12-14 klockan 08:30 

Plats KTS-salen, Vita Huset 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Fastställande av dagordning  

 
Information 

 

2 Kommunstyrelsens verksamhetsområde  
- Befolkningsstatistik 
- Ekonomisk utfallsprognos 
- Rekryteringar med mera 

 

3 Pågående uppdrag, projekt och händelser 
- Backavallen 
- Ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan 
- Djulö 
- Hälsoåret 

 

 
Ärenden till kommunfullmäktige 

 

4 Kommunplan 2023-2026 

(Handlingar kompletteras senare) 
KS/2022:458 

5 Avtal med Triangelföreningen KFUM KS/2022:449 

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

KS/2022:444 

7 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism 

KS/2022:440 

 
Ärenden till kommunstyrelsen 

 

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

KS/2022:371 

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

KS/2022:372 

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

KS/2022:373 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-12-08 

 

 

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

KS/2022:354 

12 Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 
3:1 

KS/2022:436 

13 Samverkansöverenskommelse mellan 
Katrineholms kommun och Polismyndigheten, 
2023-2026 

KS/2022:334 

14 Bidrag till BRIS region Öst 2023 KS/2022:277 

15 Bidrag till Katrineholm Cupallians – Katrineholm 
Cup Fotboll 2023 

KS/2022:416 

16 Bidrag till Nattfotboll 2022-2023 KS/2022:422 

17 Bidrag till energi- och miljöprojekt - Spökbacken KS/2022:423 

18 Bidrag till Katrineholmsloppet 2023 KS/2022:448 

19 Bidrag till Muskikfestival för mogna 2023 KS/2022:450 

20 Bidrag till Katrineholmsrevyn 2023 KS/2022:454 

21 Revidering av delegat i kommunstyrelsens 
delegationsordning 

KS/2022:453 

22 Förlängning av styrdokument - Katrineholms 
kommun Kemikalieplan 2018- 2021 

KS/2022:464 

 
Anmälningsärenden 

 

23 Anmälan av delegationsbeslut  

24 Meddelanden  

 

Johan Söderberg (S) 
Ordförande 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-05 
Vår beteckning 

KS/2022:458 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

KOMMUNSTYRELSEN 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

      
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

      

Kommunplan 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag. 

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 
 Kommunplan 2023-2026 

Johan Söderberg (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Christer Sundqvist (M) 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund
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Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:449 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Avtal med Triangelföreningen KFUM 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet mellan 
kommunen och Triangelföreningen KFUM. 

Ersättningen till föreningen hanteras i samband med budgetarbetet inför respektive 
verksamhetsår. 

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

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Triangelföreningen KFUM 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2022-12-01 
Vår beteckning 

KS/2022:449 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

  
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 
 

 

 

 

 

Avtal mellan Katrineholms kommun och 
Triangelföreningen KFUM (IOP) 
BAKGRUND OCH SYFTE MED PARTNERSKAPET 

Triangelföreningen KFUM bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet. Området 
är en plats med högt antal utlandsfödda barn, ungdomar och familjer. Föreningen vill i 
samverkan med kommunen fortsätta utveckla arbetet med att ge dessa barn och 
ungdomar en meningsfull fritid och arbeta för demokratiska värderingar, integrering och 
stöd till vårdnadshavare. Triangelgården fångar redan idag upp ett stort antal barn och 
ungdomar i området och ger dessa förutsättningar och erbjuda en trygg miljö och 
gemenskap med goda förebilder. Föreningen samverkar med skolan genom besök av 
klasser och elever med extra behov. 

Triangelgården samverkar även i dagsläget med kommunen och externa aktörer för att 
stötta vårdnadshavare i sitt föräldraskap och behjälpliga med till exempel 
myndighetskontakter.   

Det övergripande målet med partnerskapet är att minska risken för barn och ungas 
utanförskap, vilket leder till vinster för såväl individer som kommunen och samhället i stort. 

PARTER OCH ÖVERENSKOMMELSE 

Denna överenskommelse är ett idéburet offentligt partnerskap mellan: 

Katrineholms kommun, org nr 212000-0340 (nedan kallad kommunen) och  

Triangelföreningen KFUM, org nr 817606-3983 (nedan kallade föreningen).  

Parterna har gemensamt beslutat om att ingå idéburet offentligt partnerskap och i 
samverkan framarbetat avtalet. 

KFUM TRIANGELFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH MÅLGRUPP 

Föreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-18 år, med 
verksamhet för dess medlemmar och vårdnadshavare. 
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Den dagliga verksamheten består av t ex bordtennis, biljard, hantverksarbete, bakning, 
dans, idrott och andra aktiviteter som barnen/ungdomarna önskar genomföra.  

Önskemål om aktiviteter sker via det gårdsråd som bedrivs.  

Det finns separata kvällsaktivitetskvällar för enbart flickor. Under förmiddagar besöks 
föreningen av skolklasser som då har verksamhet på Triangelgården. 

Verksamheten bedrivs i samverkan med kommunen, ideella föreningar, studieförbund och 
det privata näringslivet som till exempel hyresvärdar.  

ÖVERENSKOMMELSENS OMFATTNING 

Överenskommelsen avser perioden januari 2023 – december 2025. Överenskommelsen 
upphör att gälla utan krav på föregående uppsägning.  
 

Under 2023 omfattar överenskommelsen: 

- Öppettider alla vardagar mellan 10.00-19.00 med undantag för helgdagar. 

ERSÄTTNING 

Bägge parter är med och finansierar föreningens åtaganden, enligt denna 
överenskommelse. Katrineholms kommuns kostnadsansvar är 1 800 tkr/verksamhetsår.  

Föreningens kostnadsansvar omfattar bland annat föreningsarvoden till alla ledare, 
personalkostnader, marknadsföringskostnader samt overheadkostnader.  

Utbetalning av beloppet sker årsvis efter fakturering från föreningen. Första årsbetalningen 
(för verksamhetsåret 2023) sker automatiskt. Utförs inte överenskomna åtaganden enligt 
detta avtal kan återbetalning krävas. 

FAKTURERING 

Av fakturan, som tillställs Katrineholms kommun, ska det framgå vad ersättningen avser. 
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta eller andra avgifter 
utgår inte.  
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är momsbefriad. Fakturering av 
ersättning görs därför exklusive moms.  

SEKRETESS 

Med anledning av detta avtal kan uppdragstagaren att få ta del av handlingar och/eller 
uppgifter för vilka det råder sekretess hos kommunen. Uppdragstagare som omfattas av 2 
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad reglerna i 
offentlighets- och sekretesslagen. Utförare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal 
att inte röja uppgift som hade varit sekretessbelagd om den förekommit hos kommunen 
eller uppgift rörande kommunens interna förhållande, vare sig det sker muntligen, genom 
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att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt samt att inte heller utnyttja sådan 
uppgift. Uppdragstagaren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om 
och i det dagliga arbetet följer gällande sekretesslagstiftning. Regler om tystnadsplikt skall 
undertecknas av all personal. Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att avtalet i 
övrigt upphört att gälla. Kommunens ansvar för sekretess regleras i gällande lagstiftning.  

UTDRAG UR BELASTNINGREGISTER 

Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag för personer som:  

- erbjuds anställning eller tilldelas arbete inom förskoleverksamhet, skola eller 
skolbarnomsorg. 

- under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen, yrkesutbildning inom kommunal 
vuxenutbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och därigenom 
tilldelas plats för arbetspraktik  

- eller erbjuds eller tilldelas arbete inom ovanstående verksamheter under 
omständigheter liknande ett anställningsförhållande 

- om det sker genom uppdrag eller anställning hos någon, t.ex. vid ett 
bemanningsföretag.  

Föreningen ska vid nyanställning se till att personen begär ut personligt utdrag från 
polisens belastningsregister som inför anställning ska visas upp för att kunna göra en 
bedömning om personalens lämplighet för sitt uppdrag. Registerutdraget får högst vara ett 
år gammalt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR 

Föreningen ansvarar för den dagliga verksamheten. Föreningen och uppdragsgivaren ska 
sträva efter ett samarbete som är öppet för dialog och förändringar inom ramen för 
uppdraget. Föreningen ska se till att tillfredställande ordning råder i och i anslutning till 
verksamheten.  

KONTAKTPERSONER 

Föreningen kontaktperson är Magnus Moström, 0150-574 48. Kommunens kontaktperson 
är Anna-Karin Wulgue, 0150-573 99. 

I händelse av byte av kontaktperson ska detta meddelas motparten. 

 SAMVERKAN 

Samverkan ska ske med kommunen eller andra aktörer som gynnar verksamheten. 
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RAPPORTERING OCH KOMMUNIKATION 

Föreningen ska kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som 
direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal. Föreningen ska ge erforderlig 
information om verksamheten i den egna organisationen. 

Föreningen ska redovisa verksamheten vid möte i kommunstyrelsen, minst en gång per 
verksamhetsår. Föreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen senast tre 
månader efter antagande. 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Föreningen ansvarar för att lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer som berör 
överenskommet uppdrag följs. Uppdragstagaren är skyldig att tillse att personal och 
samarbetspartners är informerad om aktuella lagar och förordningar. 

UPPSÄGNING ELLER HÄVANDE AV AVTAL 

En uppsägning ska ske skriftligt. Vid uppsägning sker avbrytandet i samband med nytt 
kalenderår och uppsägning måste ske minst tre månader i förväg.  
Kommunen har rätt att häva avtalet om uppdragstagaren sätts i konkurs eller befinns vara 
på sådant obestånd att denna inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.  

TVIST 

Eventuell tvist mellan parterna ska avgöras i svensk allmän domstol med tillämning av 
svensk rätt, med Nyköpings tingsrätt som första instans.  

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Avtalet får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas till annan.  

SKADA OCH FÖRSÄKRINGAR 

Föreningen ansvarar för samtliga person- och sakskador som Föreningen, eller annan för 
vilken Föreningen ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Föreningens ansvar för 
sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 Mkr per år och för personskada till 
20 basbelopp. Ovan angivna begränsningar gäller inte om Föreningen har orsakat skadan 
genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Kommunen ansvarar för att hålla barn och ungdomar 
som går i skola i Katrineholms kommun olycksfallsförsäkrade under eventuella besök under 
skoltid Föreningen ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett 
erforderligt sätt. Föreningen förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden 
vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Föreningens ansvar enligt detta 
avtal. 

BEFRIELSEGRUNDER 

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, 
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som 
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förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse 
av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtalet får 
inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det 
föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.  

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse skall vara skriftliga. 

__________________________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

 

För Katrineholms kommun   För Triangelföreningen KFUM 
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga 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 
 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 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Katrineholms Industrihus AB 

Akten 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KFAB Styrelse 2022-10-03 1 (1) 

   

 

§ 22    KFAB/2022:132   

 

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2022  

Beslut 

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten avseende affärsområdena Bostäder, 
Kommunfastigheter och Förvaltning för perioden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022. 

Ärendets handlingar 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022. 

AO Bostäder DIV 100 RR 202208 

AO Bostäder DIV 100 RR Noter 202208 

AO Förvaltning DIV 600 RR 202208 

AO Förvaltning DIV 600 RR Noter 202208 

AO Kommunf DIV 200 RR 202208 

AO Kommunf DIV 200 RR Noter 202208 

Delårsrapport KFAB  202208 

 

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren, Lars Härnström, Mica Vemic, Cecilia 
Björk, Bertil Carlsson, Per-Åke Perman och Ingmar Eriksson. 



Delårsrapport 
2022-01-01 – 2022-08-31 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV 
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fast- 
ighets AB (KFAB), organisationsnummer 556011-0917, får 
härmed avge delårsrapport för tiden 2022-01-01 till 2022-08-31. 
Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler 
enligt ägarens direktiv. KFAB är ett allmännyttigt 
bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. KFAB är 
moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 

 
Affärsområde Bostäder 
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommu- 
nala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrätts- 
fastigheter utifrån affärsmässiga principer. 

Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i 
Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett 
boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att 
utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. 

Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga 
grupper bostäder. 

 
Affärsområde Kommunfastigheter 
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhanda- 
hålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvin- 
ster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar 
för den kommunala organisationen i sin helhet. 

Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som 
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen. 

 
Affärsområde Förvaltning 
År 2021 förvaltas 26 st (26 st) fastigheter för Katrineholms 
kommuns räkning. 
Uppgifter inom parentes avser värden per 2021-12-31 om inte 
annat anges. 

 
VÅR AFFÄRSIDÉ 
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. 

 
VÅR VISION 
KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: 
Attraktion och livskvalité, genomsyrar vårt uppdrag.  

 
STYRELSE 
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen har bestått av följande styrelseledamöter: 

 
2022-01-01 – 2022-08-31 

 
Ordinarie ledamöter 

Roger Ljunggren ordf 
Lars Härnström v ordf 
Cecilia Björk 
Gunnar Ljungqvist  
Barbro Skogberg 
Carl Dieden  
Bertil Carlsson 
Mica Vemic  
Eva Callhammar 2022-05  
Mariam Yassin Mahi 
Berit Örtell 2022-01—2022-05 
Thomas Halvarsson 2022-01—2022-05 
Mårten Grothérus 2022-01—2022-05 
 

Under året har styrelsen hållit två protokollförda sammanträden. 
Årsstämma hölls den 2022-05-02. Vid årsstämman avgick 
ledamöterna Mårten Grothérus, Berit Örtell och Thomas Halvarsson, 
samtidigt utsågs Eva Callhammar till ny ledamot. Vid en extra 
årsstämma 2022-06-14 utsågs Mariam Yassin Mahi till ny ledamot. 

 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 
 
REVISORER 
Utsedda revisorer med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit: 
 
Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor. 
 
Lekmannarevisor är Jan-Olov Karlsson och lekmannarevisors- 
suppleant är Birgitta Hagdahl. 
 
ALLMÄNT 
Bolaget har tre affärsområden, Bostäder, Kommunfastigheter 
och Förvaltning. Redovisningen är uppdelad efter detta. 
 
Inom affärsområdet Bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 120 000 
kvm (120 000 kvm). 

Inom affärsområde Kommunfastigheter förvaltar bolaget 49 
st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 273 000 
kvm (251 000 kvm). 
Inom affärsområde Förvaltning förvaltar bolaget 26 st (26 st) 
fastigheter. 
 
Medelantalet fast anställda under perioden 42 (44) personer 
fördelat på 30 (30) män och 12 (12) kvinnor.  
 
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
 
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 273 
Mkr (259 Mkr per samma period 2021). Resultatet för perioden 
januari till augusti uppgår till 52,2 Mkr (45,4 Mkr per samma 
period 2021) vilket på perioden är ett starkt resultat. 
Bakomliggande orsaker är en god utveckling av intäktssidan 
samtidigt som kostnadsposter såsom uppvärmnings-, 
avskrivnings- och räntekostnader utföll lägre än planerad nivå. 
Avskrivningskostnaderna påverkas av ett flertal faktorer, 
exempelvis när i tiden pågående byggprojekt blir färdigställda, 
aktiveras och därmed belastar resultatet kostnadsmässigt.  

Det senaste halvåret har marknadsräntorna stigit kraftigt. Den 
troliga utvecklingen de närmaste åren är att de kommer att 
fortsätta att stiga. Detta innebär att räntekostnaderna kommer 
att påverka det ekonomiska resultatet negativt kommande år.  

Riksbanken har under perioden höjt styrräntan från 0 % till 0,75 
%. Riksbanken förväntas fortsätta att höja styrräntan under 
hösten och kommande år i syfte att påverka inflationstakten och 
de höga inflationsförväntningarna. KFAB har under året 
nyupplånat 200 Mkr. Skuldportföljens genomsnittsränta uppgår 
för de senast 12 månaderna till 1,36 %. 

Skatteverket har under 2022 beslutat om nya taxeringsvärden 
för hyreshus. Besluten innebär att KFAB:s totala taxerings-
värden höjs från 897 Mkr till 1 181 Mkr, en höjning om ca 
32%. Höjningen innebär en högre kostnad än förväntat 
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innevarande år samt ett ökat behov av hyreshöjningar 
kommande år.  

Låneportföljen uppgår per den 31 augusti till 1 835 Mkr (1 635 
Mkr). Derivatinstrument i form av ränteswappar med olika 
löptider, uppgår till 79 procent (92 procent) av lånevolymen. 
Syftet med ränteswapparna är att ge bolaget möjlighet att mer 
flexibelt hantera räntekostnader och förändra räntebindningen 
för att uppnå vald risknivå.  

Förhandlingar avseende 2022 års hyresnivå inom affärsområde 
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 21 kr/kvm 
(13 kr/kvm) för bostäder respektive lokaler.  

KFAB har i uppdrag att eftersträva ett boendealternativ för 
olika skeden i livet samt att bereda utsatta och svaga grupper i 
samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder 
KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och 
radhus. KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder 
och trygghetsbostäder. KFAB tillhandahåller för närvarande 39 
(38) lägenheter i syfte att bereda utsatta och svaga grupper i 
samhället ett boende. KFAB uppfyller uppdraget att kunna 
erbjuda olika typer av bostäder till utsatta och svaga grupper, 
men har ett underskott av lägenheter gällande seniorbostäder 
och trygghetsbostäder. 

Uthyrningssituationen är svårare idag än den har varit på 
många år då efterfrågan på bostäder tidigare har varit stor. 
Antalet tomma lägenheter följer en allmän nedgång av 
efterfrågan och är nu 43 st (15 st). Uthyrningsgraden är 97,3 % 
(99,1 %). Målsättningen är att långsiktigt ha en uthyrningsgrad 
om 98,3 %.  

Katrineholm har under de senaste åren haft en relativt hög nivå 
av nyproducerade hyreslägenheter och kommunala 
verksamhetslokaler. KFAB ser nu en betydande avmattning av 
efterfrågan både gällande nyproducerade lägenheter samt 
lägenheter i byggnader som genomgått omfattande 
renoveringar. Även nyproduktionen av kommunala 
verksamhetslokaler kommer att minska i omfattning efter en 
period av flera stora nyproduktionsobjekt såsom två nya 
skolor, äldreboende, samt flera förskolor och idrottshallar. 
Framöver kommer renoveringar av äldreboenden samt 
utveckling och avveckling av byggnader inom AO 
Kommunfastigheter att vara en viktig uppgift för KFAB och 
Katrineholms kommun.   

KFAB ser ett ökat behov av att öka tryggheten och säkerheten 
i vissa av våra bostadsområden. Detta görs genom att KFAB 
på olika sätt utvecklar säkerhetssystem och närvaro i dessa 
bostadsområden. Bland annat har bevakningen utökats genom 
anlitande av ett säkerhetsbolag som genomför 
trygghetsvandringar på kvällar och helger då KFAB:s egen 
personal inte finns på plats. Vidare är misskötsel av de 
gemensamma utrymmena ett återkommande problem. KFAB 
installerar av den anledningen låssystemen och 
kameraövervakning i källarutrymmen och tvättstugor. I dessa 
gemensamma utrymmen där det är aktuellt finns alltid 
informationsskyltar som tydligt visar att KFAB placerat en 
kamera i utrymmet, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter 
dit man kan vända sig med frågor.  

Den närvarostyrda belysningen installeras fortlöpande i 
gemensamma utrymmen. Under året har installationer skett vid 
Sågen 1, Vingåkersvägen 23-27 samt vid Hackan 8, 
Kerstinbodagatan 34-38.  

KFAB eftersträvar att både vi som fastighetsägare liksom våra 
hyresgäster tar ett ansvar, agerar och hjälper varandra i den 
anda som framgår av KFAB:s policy och rutin vid oro för våld 
i nära relationer som går under namnet Granntrygghet.  

Kostnaderna för den yttre skötseln har under 2022 uppräknas 
med 22 % utifrån de villkor som gäller i tecknade ramavtal 
med leverantören. Uppräkningen innebär på helårsbasis en 
kostnadsökning för KFAB om ca 2,5 Mkr. 
 

HÅLLBARHET 
KFAB:s övergripande ekonomiska mål ska generera bra 
årliga resultat och en ökande soliditet för att vara ett stabilt 
företag med god ekonomi och hållbara fastigheter. En god 
och stabil ekonomi ska ge nöjda medarbetare och hyresgäster 
till våra bostäder och lokaler. Ett bra och hållbart underhåll av 
våra fastigheter. 
 
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och 
miljöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten. KFAB 
certifierades enligt Svensk Miljöbas den 2 februari 2016. 
 
KFAB arbetar aktivt både internt och externt med såväl 
miljöfrågor som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga 
förbättringar i miljöarbetet och minska miljöpåverkan från 
hela verksamheten med fokus på energi, avfall, resor och 
transporter.  
 
Genom de senaste årens nybyggnation av hyreslägenheter och 
olika kommunala verksamhetsbyggnader bidrar KFAB till att 
utveckla Katrineholm, öka den kommunala servicen och ge 
fler möjlighet till bostad. För att minska klimatpåverkan som 
sker i produktionsprocessen och vid produktionen av 
byggmaterialet vid nybyggnation bygger KFAB enligt 
Miljöbyggnad Silver som ställer miljökrav på materialen och 
energieffektiva byggnader vilket gör att KFAB bidrar till en 
hållbarhet där vi hushåller med energi, förbättrar 
inomhusmiljön och användningen av farliga ämnen. 
KFAB uppnådde målet om att minska energiförbrukningen 
med 20% till 2020 från basåret 2007. Vi minskade 
värmeförbrukningen under denna tidsperiod med 22,2% per 
m².   
 
KFAB:s nya mål för att minska utsläppen av växthusgaser är 
att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att 
energianvändningen ska minska 30% från målåret 2007. 
För att nå målet arbetar KFAB med att öka våra leverantörers 
och hyresgästers miljömedvetenhet och energieffektivisering 
i våra fastigheter. Detta gör vi genom ständigt pågående 
åtgärder inom el, värme och ventilation. Bland annat 
monterar vi in individuell el och vattenavläsning, 
snålspolande munstycke till kranar och duschmunstycke, 
byter ut fönster till tre-glas energifönster, byter ut 
tvättmaskiner till mer energisnåla, sätter solceller på tak, 
byter ut armaturer och belysning till LED, byter ut gamla 
ventilationsaggregat och värmeväxlare till nya moderna 
energieffektiva, tilläggsisolerar vindar, installerar 
temperaturgivare i lägenheterna.  
 
Sedan mars 2016 är all el som KFAB:s fastigheter använder 
100% förnyelsebar. 
 
KFAB byter kontinuerligt ut sopnedkast i trapphus till 
nedgrävda låsbara markbehållare på gården och bygger 
miljörum för sopavfall. Totalt finns 73 Miljörum i våra 
bostadsområden och verksamhetsområden för sortering av 
avfall. 2022 har två nya Miljörum byggts. 
I fastigheten Pressjärnet kommer individuell vattenavläsning 
debiteras från september 2022.   
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HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Inom affärsområde kommunfastigheter pågår eller har avslutats ett 
flertal nybyggnationsprojekt.  
 
KFAB:s långsiktiga arbete med att succesivt renovera byggnader 
uppförda under 1960-talet i det så kallade miljonprogrammet har nu 
genomförts i kvarteret Pressjärnet (Lovisebergsgatan 2-4, 
Kerstinbodagatan 35, St Malmsvägen 8-12) om 117 lägenheter. 
Byggnaderna har genomgått en omfattande renovering där bland 
annat byte av stammar, renovering av badrum med nytt kakel, ny 
golvmatta, nytt porslin handukstork mm har genomförts. Vidare har 
förberedelse i köket skett för nytt avlopp och vatten med ny 
köksblandare och spiskåpa. Vidare har samtliga lägenheter försetts 
med automatsäkringar med jordfelsbrytare samt integrerad 
ringklocka. Varje hyresgäst har utöver detta haft möjlighet att välja 
nivå på renovering som utförts i deras lägenhet, såsom exempelvis 
byte av kök, målning samt tapetsering. Individuell vattenmätning har 
införts. 
 
Nästa bostadshyreshus där en omfattande renovering planeras att 
genomföras inom de närmaste åren är Kv. Björken, Storgatan 6 samt 
den så kallade Hemgården adress Läroverksgatan 10 Kungsgatan 37 
samt byggnaden vid Läroverksgatan 8 och 10 i fastigheten Pantern 2.  
 
Vid Järvenskolan har en ny skolbyggnad om ca 9 100 kvm uppförts. 
Byggnaden kan inrymma upp till 1 300 elever. Den nya skolan har 
byggts enligt miljöbyggnad Silver. Det innebär att det ställs höga 
miljökrav på byggnaden. Bland annat gällande ljud, radon, 
ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och 
inomhusklimat. De nya lokalerna har utrustats med ny teknik och 
uppförts utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. De första eleverna har välkomnats till 
höstterminens start. Den nyuppförda skolan är dockad till den 
befintliga Tallåsskolan som nu genomgår en omfattande renovering 
för att möta den nya skolans verksamhetskrav. Renoveringen 
omfattar främst ventilationsarbeten, den inre miljön samt en 
takrenovering med omläggning av befintligt schiffertak.  
Renoveringen förväntas bli klar i juni månad 2023.  
 
På norr i Katrineholm mellan väg 52/56 och Bievägen har en ny 
skolbyggnad som namngivits till Stensättersskolan uppförts. 
Tillsammans med den tillhörande idrottshallen uppgår den totala ytan 
till ca 9 700 kvm. Den nya skolan ger plats för ca 630 elever från 
förskoleklass upp till årskurs sex. De första eleverna välkomnades 
vid höstterminens start. Den nya skolan är certifierad enligt 
miljöbyggnad Silver. För att skapa en trivsam och funktionell 
utomhusmiljö har bland annat en multiarena uppförts som ger 
möjlighet för en rad olika sporter att utövas. Ett åttiotal träd har 
planterats för att hantera dagvattnet och ge skugga. Vidare har 
fotbollsplan, kompisgungor, sandlådor och en hinderbana med 
klättervägg uppförts.  
 
Vid Skogsborgsskolan har den nya idrottshallen om ca 1 670 kvm 
(BTA) uppförts. Idrottshallen har en spelyta om 20x40 meter 
anpassade för till exempel olika lagsporter och läktarplatser för ca 
100 personer. Vidare inrymmer idrottshallen fyra stora 
omklädningsrum, flexrum, pentry, arbetsrum och omklädningsrum 
för lärare. Den nya idrottshallen är dockad till den sedan tidigare 
befintliga idrottshallen. 
 
Vid Strandgårdens äldreboende har en renovering genomförts för att 
möta nya lagkrav omfattande bland annat installation av ett nytt 
sprinklersystem, ny ventilation med kyla samt renovering av ytskikt 
och nya pentryn i lägenheterna. Arbetet slutfördes under augusti 
månad.  

Vid Sandbäcksskolan, Ringduvan 12, har en tillbyggnad om 1 880 
kvm färdigställts. Byggnationen har bundit samman flera tidigare 
fristående byggnader och skapar nu tillsammans en stor 
huvudbyggnad. Tillbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad 
Silver. Till och ombyggnationen har skapat nya kapprum, allmänna 
utrymmen har nyskapat flera lektionssalar och ett nytt skolbibliotek. 
Under hösten kommer huvudbyggnaden att renoveras bland annat 
omfattande inre ytskikt och nya entréer. 
 
Vid Häringe förskola pågår en omfattande renovering av 
verksamhetslokalerna. Renoveringen genomförs för att förbättra 
arbetsmiljön och få ändamålsenliga lokaler där bland annat, ny 
ventilation installeras i kök och matsal, förändrad rumsindelning, de 
inre ytskikten åtgärdas, samt ett nytt yttertak läggs. 
 
Pågående arbeten 
Vid Safiren har arbetet med att byta ut ventilationssystemet och 
renovera toaletter och avloppsstammar slutförts. En omfattande 
hyresgästanpassning pågår nu för att i slutet av året välkomna 
Länsförsäkringar Sörmland samt Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling till deras nya lokaler. 
 
En ny förskola uppförs på Ragnars gärde i Forssjö i samma område 
som ett intensivt byggande av bostäder pågår. Förskolan kommer att 
ge plats för 100-120 barn och inrymma sex avdelningar som lätt kan 
delas av till tolv mindre avdelningar. Byggnaden kommer även att 
inrymma en stor ateljé och ett tillagningskök. Byggnaden utrustas 
med ett fullskaligt brand- och inbrottslarm samt att taket kommer att 
utrustas med solpaneler. Innergården kommer att utöver gunga och 
sandlådor även att vara utformad så att det finns tillgång till skog, 
växthus och studsmattor. När den nya förskolan är färdigställd och 
tillträdd kommer den befintliga förskolan vid Forssjö skola att 
omvandlas till lektionssalar. 
 
Under 2022 planeras för start av renoveringarna av äldreboendena 
Pantern och Furuliden.  
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Resultaträkning (tkr) 
 
 

RESULTATRÄKNING 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
RÖRELSENS INTÄKTER 

Nettoomsättning 

Övriga intäkter 

 

272 660 

4 332 

 

258 898 

7 771 

 

397 90
1 

3 375 

Summa intäkter 276 992 266 669 401 276 
RÖRELSENS KOSTNADER    

Driftskostnader -113 131 -96 533 -174 675 

Övriga externa kostnader -12 176 -14 944 -21 353 

Personalkostnader -19 190 -20 416 -30 398 
Avskrivningar av materiella och immateriella -58 359 -62 473 -99 004 
Anläggningstillgångar    
Övriga rörelsekostnader -400 -7 001 -2 924 

Summa rörelsens kostnader -203 256 -201 367 -328 354 
Rörelseresultat 73 736 65 302 72 922 
Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 93 126 183 

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 605 -19 993 -29 673 

Summa finansiella intäkter och kostnader -21 512 -19 867 -29 490 
Resultat efter finansiella poster 52 224 45 435 43 432 

Skatt på årets resultat -5 311 -5 311 -8 552 

Uppskjuten skatt   0 

Årets resultat 46 913 40 124 34 880 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

TILLGÅNGAR     2022-08-31         2021-12-31 
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pågående nyanläggningar 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
2 179 270 

 
1 926 202 

5 441 4 148 

293 590 428 402 

Summa materiella anläggningstillgångar 2 478 301 2 358 752 
Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 5 000 5 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40 

Uppskjuten skattefordran 21 961 21 961 

Andra långfristiga fordringar 226 226 

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 227 27 227 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Övriga 

fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2 505 528 2 385 979 

 

789 

 

506 

14 516 5 121 

3 209 9 749 

Summa kortfristiga fordringar 18 514 15 376 
Kassa och bank 2 564 2 934 

Summa omsättningstillgångar 21 078 18 310 

Summa tillgångar 2 526 606 2 404 289 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      2022-08-31       2021-12-31 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet kapital 

 
 
 

40 000 

 
 
 

40 000 

15 330 15 330 

Summa bundet eget kapital 55 330 55 330 
Fritt eget kapital   

Annat eget kapital inkl årets resultat   

Balanserad vinst eller förlust 175 227 140 347 

Årets resultat 46 913 34 880 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Övriga avsättningar 

222 140 175 227 
277 470 230 557 

 
0 

 
0 

Avsättning för uppskjuten skatt 0 0 

Summa avsättningar 0 0 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut m.fl. 1 835 000 1 635 000 

Summa långfristiga skulder 1 835 000 1 635 000 
Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 339 641 408 823 

Leverantörsskulder 48 341 57 379 

Skulder till koncernföretag 0 997 

Aktuella skatteskulder 0 4 708 

Övriga skulder 3 460 2 526 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 694 64 299 

Summa kortfristiga skulder 414 136 538 732 

Summa eget kapital och skulder 2 526 606 2 404 289 
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KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Bostäder 80 851 79 904 119 856 116 446

Lokaler 17 316 16 498 24 747 25 119

Garage och parkeringsplatser 2 295 2 251 3 377 3 341

100 462 98 653 147 980 144 906

Hyresbortfall

Rabatter -654 -558 -837 -876

Outhyrda lägenheter -1 939 -1 600 -2 400 -2 476

Outhyrda lokaler -351 -281 -422 -424

Outhyrda garage och parkeringsplatser -320 -293 -440 -419

-3 264 -2 733 -4 099 -4 195

Summa hyresintäkter 97 198 95 921 143 881 140 711

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

Ersättningar från hyresgäster 211 67 100 9

Elavgifter hushållsström 15 67 100 34

Ersättning för juridiska åtgärder 13 67 100 27

Övriga intäkter 610 867 1 300 801

850 1 067 1 600 871

Summa intäkter 98 047 96 987 145 481 141 582

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Planerat underhåll 14 853 13 485 20 227 19 597

Underhållsrabatt för bostäder 718 733 1 100 1 012

Tillval 312 333 500 638

Summa underhållskostnader 15 883 14 551 21 827 21 247

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 8 388 10 763 16 145 13 630

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 1 787 2 035 3 052 2 353

Övriga personalkostnader 50 135 203 88

Reparationskostnader 3 190 3 357 5 035 6 203

Vatten- och brandskadekostnader 1 716 1 800 2 700 4 841

Övriga skötselkostnader 8 737 7 653 11 480 11 147

Uttagsskatt 230 333 500 436

Avskr fordon och fastighetsinventarier 56 100 150 81

15 766 15 413 23 120 25 149

Förbrukning

Vatten 4 761 5 067 7 600 7 441

El, fastigheter 2 628 2 267 3 400 3 035

El, hushåll 145 40 60 141

Renhållning 1 880 2 183 3 275 2 233

9 414 9 557 14 335 12 850

Riskkostnader

Försäkringspremier 390 487 730 884

Avskrivna fordringar 78 167 250 121

Avgifter för juridiska åtgärder 100 133 200 219

567 787 1 180 1 224
Administration

Lönekostnader 4 397 4 723 7 085 5 951

Övriga personalkostnader 315 183 275 436

Styrelsearvoden och övr. förvaltningskostnader 79 170 255 126

Revisionskostnad 199 193 290 203

Marknadsföring 378 567 850 732

Konsultkostnader 128 300 450 503

Leasing kontorsmaskiner 21 27 40 39

Övriga kostnader 3 385 2 708 4 062 5 015

Avskr kontorsinventarier inkl datautrustning 74 133 200 183

8 976 9 005 13 507 13 188
Hyresgästernas medel

Fritidsverksamhet 191 417 625 93

Hyressättningsavgift 122 135 202 234

Boinflytande 192 150 225 189

505 701 1 052 516

Summa driftkostnader 43 617 46 226 69 339 66 557

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatt 2 123 2 060 3 090 2 652

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNING

Fastighetsavskrivningar

Byggnader 16 931 18 067 27 100 24 146

Goodwill 0 0 0 0

Utrangering 0 0 0 0

Nedskrivning 0 0 0 0

Summa av- och nedskrivningar 16 931 18 067 27 100 24 146

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Förlust avyttring av anläggningstillgång 0 0 0 0

Kostnader av engångskaraktär 0 0 0 316

Summa 0 0 0 316

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Försäkringsersättningar 0 0 0 0

Vinst vid försäljning fastigheter 0 0 0 351

Återvunna avskr fordringar 88 0 0 142

Div engångsintäkter 5 0 0 0

Summa 93 0 0 493

Räntor på kundfordringar 74 100 150 183

Övriga intäkter 0 17 25 0

Summa 74 117 175 183

Ränta fastighetslån 5 850 7 667 11 500 8 710

Övriga kostnader 164 33 50 28

Summa 6 014 7 700 11 550 8 738

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 

LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Bostäder 80 851 79 904 119 856 116 446

Lokaler 17 316 16 498 24 747 25 119

Garage och parkeringsplatser 2 295 2 251 3 377 3 341

100 462 98 653 147 980 144 906

Hyresbortfall

Rabatter -654 -558 -837 -876

Outhyrda lägenheter -1 939 -1 600 -2 400 -2 476

Outhyrda lokaler -351 -281 -422 -424

Outhyrda garage och parkeringsplatser -320 -293 -440 -419

-3 264 -2 733 -4 099 -4 195

Summa hyresintäkter 97 198 95 921 143 881 140 711

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

Ersättningar från hyresgäster 211 67 100 9

Elavgifter hushållsström 15 67 100 34

Ersättning för juridiska åtgärder 13 67 100 27

Övriga intäkter 610 867 1 300 801

850 1 067 1 600 871

Summa intäkter 98 047 96 987 145 481 141 582

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Planerat underhåll 14 853 13 485 20 227 19 597

Underhållsrabatt för bostäder 718 733 1 100 1 012

Tillval 312 333 500 638

Summa underhållskostnader 15 883 14 551 21 827 21 247

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 8 388 10 763 16 145 13 630

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 1 787 2 035 3 052 2 353

Övriga personalkostnader 50 135 203 88

Reparationskostnader 3 190 3 357 5 035 6 203

Vatten- och brandskadekostnader 1 716 1 800 2 700 4 841

Övriga skötselkostnader 8 737 7 653 11 480 11 147

Uttagsskatt 230 333 500 436

Avskr fordon och fastighetsinventarier 56 100 150 81

15 766 15 413 23 120 25 149

Förbrukning

Vatten 4 761 5 067 7 600 7 441

El, fastigheter 2 628 2 267 3 400 3 035

El, hushåll 145 40 60 141

Renhållning 1 880 2 183 3 275 2 233

9 414 9 557 14 335 12 850

Riskkostnader

Försäkringspremier 390 487 730 884

Avskrivna fordringar 78 167 250 121

Avgifter för juridiska åtgärder 100 133 200 219

567 787 1 180 1 224
Administration

Lönekostnader 4 397 4 723 7 085 5 951

Övriga personalkostnader 315 183 275 436

Styrelsearvoden och övr. förvaltningskostnader 79 170 255 126

Revisionskostnad 199 193 290 203

Marknadsföring 378 567 850 732

Konsultkostnader 128 300 450 503

Leasing kontorsmaskiner 21 27 40 39

Övriga kostnader 3 385 2 708 4 062 5 015

Avskr kontorsinventarier inkl datautrustning 74 133 200 183

8 976 9 005 13 507 13 188
Hyresgästernas medel

Fritidsverksamhet 191 417 625 93

Hyressättningsavgift 122 135 202 234

Boinflytande 192 150 225 189

505 701 1 052 516

Summa driftkostnader 43 617 46 226 69 339 66 557

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Exkl Exkl KIAB Exkl Ekl

AO Bostäder KIAB 0,667 KIAB KIAB

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatt 2 123 2 060 3 090 2 652

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNING

Fastighetsavskrivningar

Byggnader 16 931 18 067 27 100 24 146

Goodwill 0 0 0 0

Utrangering 0 0 0 0

Nedskrivning 0 0 0 0

Summa av- och nedskrivningar 16 931 18 067 27 100 24 146

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Förlust avyttring av anläggningstillgång 0 0 0 0

Kostnader av engångskaraktär 0 0 0 316

Summa 0 0 0 316

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Försäkringsersättningar 0 0 0 0

Vinst vid försäljning fastigheter 0 0 0 351

Återvunna avskr fordringar 88 0 0 142

Div engångsintäkter 5 0 0 0

Summa 93 0 0 493

Räntor på kundfordringar 74 100 150 183

Övriga intäkter 0 17 25 0

Summa 74 117 175 183

Ränta fastighetslån 5 850 7 667 11 500 8 710

Övriga kostnader 164 33 50 28

Summa 6 014 7 700 11 550 8 738

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 

LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

556011-0917 AO Kommunfastigheter

Utfall Budget Budget Utfall

RESULTATRÄKNING  (tkr) Not 2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Hyresintäkter 1 175 462 176 470 264 705 250 536

Övriga intäkter 2 484 0 0 833

Nettoomsättning 175 945 176 470 264 705 251 369

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

Underhållskostnader 3 -13 387 -14 747 -22 120 -25 508

Driftkostnader 4 -66 918 -77 786 -116 679 -104 147

Fastighetsskatt 5 -640 -641 -962 -932

Av- och nedskrivningar 6 -41 311 -61 846 -92 769 -74 141

Summa fastighetskostnader -122 257 -155 020 -232 530 -204 728

Bruttoresultat 53 688 21 450 32 175 46 641

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7 -400 -2 333 -3 500 -2 608

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 8 0 0 0 0

Rörelseresultat 53 288 19 117 28 675 44 033

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 0 0 53

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -15 665 -16 683 -25 025 -20 983

Summa finansiella intäkter och kostnader -15 664 -16 683 -25 025 -20 930

Resultat efter finansiella poster 37 624 2 433 3 650 23 103

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT -2 000 -2 000 -3 000 -4 600

RESULTAT 35 624 433 650 18 503

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Kommunfastigheter 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31   

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Bostäder 130 126 189 191

Lokaler 181 142 176 327 264 490 251 080

Garage och parkeringsplatser 34 17 26 53

181 306 176 470 264 705 251 324

Hyresbortfall

Rabatter -5 845 0 0 -509

Outhyrda lägenheter 0 0 0 -5

Outhyrda lokaler 0 0 0 -271

Outhyrda garage och parkeringsplatser 0 0 0 -3

-5 844 0 0 -788

Summa hyresintäkter 175 462 176 470 264 705 250 536

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

Ersättningar från hyresgäster 168 0 0 166

Elavgifter hushållsström 0 0 0 4

Ersättning för juridiska åtgärder 0 0 0 0

Övriga intäkter 316 0 0 663

484 0 0 833

Summa intäkter 175 945 176 470 264 705 251 369

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Planerat underhåll 13 373 14 747 22 120 25 508

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Kommunfastigheter 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31   

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 11 550 14 922 22 383 19 982

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 3 391 3 829 5 743 5 175

Övriga personalkostnader 100 157 235 225

Reparationskostnader 3 659 7 433 11 150 10 005

Vatten- och brandskadekostnader 2 918 1 667 2 500 2 325

Övriga skötselkostnader 12 131 15 793 23 689 21 011

Uttagsskatt 58 120 180 148

Avskr fordon och fastighetsinventarier 116 81 121 230

22 373 29 079 43 618 39 119

Förbrukning

Vatten 3 237 3 777 5 665 4 692

El, fastigheter 12 121 11 635 17 453 14 902

El, hushåll 10 20 30 12

Renhållning 2 473 2 203 3 305 2 396

17 842 17 635 26 453 22 002

Riskkostnader

Försäkringspremier 1 396 1 463 2 194 2 439

Avskrivna fordringar 5 0 0 0

Avgifter för juridiska åtgärder 2 0 0 1

1 404 1 463 2 194 2 440

Administration

Lönekostnader 8 477 10 638 15 957 12 387

Övriga personalkostnader 434 256 384 685

Styrelsearvoden och övriga förvaltningskostnader 148 163 245 242

Revisionskostnad 250 180 270 248

Marknadsföring 49 60 90 49

Konsultkostnader 247 333 500 623

Leasing kontorsmaskiner 39 0 0 75

Övriga kostnader  5 334 4 727 7 090 8 095

Avgår aktiverade kostnader -1 367 -1 767 -2 650 -2 035

Avskr kontorsinventarier inkl datautrustning 129 87 130 224

13 741 14 677 22 016 20 593

Hyresgästernas medel

Hyressättningsavgift 10 10 15 11

Summa driftkostnader 66 918 77 786 116 679 104 147

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Kommunfastigheter 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31   

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatt 640 641 962 932

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNING   

Fastighetsavskrivningar

Byggnader 41 311 53 479 80 219 61 413

Utrangering 0 8 367 12 550 12 728

Summa av- och nedskrivningar 41 311 61 846 92 769 74 141

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Rivningskostnad 400 0 0 0

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kostnader av engångskaraktär 0 2 333 3 500 2 608

Summa 400 2 333 3 500 2 608

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Försäkringsersättningar 0 0 0 0

Vinst vid försäljning fastigheter 0 0 0 0

Återvunna avskr fordringar 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Räntor på likvida medel 1 0 0 0

Räntor på kundfordringar 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 53

Summa 1 0 0 53

Ränta fastighetslån 15 576 16 650 24 975 20 937

Övriga kostnader 89 33 50 46

Summa 15 665 16 683 25 025 20 983

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 

LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

556011-0917 AO Förvaltning

Utfall Budget Budget Utfall

RESULTATRÄKNING  (tkr) Not 2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Hyresintäkter 1 0 0 0 0

Övriga intäkter 2 2 998 2 781 4 172 4 375

Nettoomsättning 2 998 2 781 4 172 4 375

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

Underhållskostnader 3 -177 -323 -484 -621

Driftkostnader 4 -1 865 -2 413 -3 620 -3 691

Fastighetsskatt 5 0 0 0 0

Av- och nedskrivningar 6 0 0 0 0

Summa fastighetskostnader -2 042 -2 736 -4 104 -4 312

Bruttoresultat 956 45 68 63

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7 0 0 0 0

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 8 0 0 0 0

Rörelseresultat 956 45 68 63

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övr ränteintäkter & liknande resultatposter 9 0 0 0 0

Räntekostnader & liknande resultatposter 10 -1 -3 -5 0

Summa finansiella intäkter och kostnader -1 -3 -5 0

Resultat efter finansiella poster 954 42 63 63

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT -11 -9 -13 -13

RESULTAT 943 33 50 50

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Förvaltning

0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Bostäder 0 0 0 0

Lokaler 0 0 0 0

Garage och parkeringsplatser 0 0 0 0

0 0 0 0

Hyresbortfall

Rabatter 0 0 0 0

Outhyrda lägenheter 0 0 0 0

Outhyrda lokaler 0 0 0 0

Outhyrda garage och parkeringsplatser 0 0 0 0

0 0 0 0

Summa hyresintäkter 0 0 0 0

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

Ersättningar från hyresgäster 0 0 0 0

Elavgifter hushållsström 0 0 0 0

Ersättning för juridiska åtgärder 0 0 0 0

Övriga intäkter 2 998 2 781 4 172 4 375

2 998 2 781 4 172 4 375

Summa intäkter 2 998 2 781 4 172 4 375

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Planerat underhåll 177 323 484 621

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Förvaltning

0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 18 428 642 349

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 76 213 320 230

Övriga personalkostnader 2 16 24 2

Reparationskostnader 310 387 581 600

Vatten- och brandskadekostnader 0 0 0 0

Övriga skötselkostnader 314 331 496 566

Uttagsskatt 0 0 0 0

Avskr fordon och fastighetsinventarier 1 2 3 1

703 949 1 424 1 399

Förbrukning

Vatten 99 127 191 175

El, fastigheter 600 327 491 991

El, hushåll 0 0 0 0

Renhållning 66 63 94 96

765 517 776 1 262

Riskkostnader

Försäkringspremier 30 47 71 87

Avskrivna fordringar 0 0 0 0

Avgifter för juridiska åtgärder 0 0 0 0

30 47 71 87

Administration

Lönekostnader 153 232 348 223

Övriga personalkostnader 8 7 10 0

Styrelsearvoden och övr. förvaltningskostnader 5 7 10 9

Revisionskostnad 7 7 11 8

Marknadsföring 0 0 0 0

Konsultkostnader 1 13 20 8

Leasing kontorsmaskiner 1 0 0 1

Övriga kostnader 174 200 300 344

Avgår aktiverade kostnader 0 0 0 0

Avskr kontorsinventarier inkl datautrustning 0 2 3 1

350 468 702 594

Hyresgästernas medel

Hyressättningsavgift 0 3 5 0

Summa driftkostnader 1 865 2 413 3 620 3 691

2022-10-03



KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

AO Förvaltning

0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatt 0 0 0 0

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNING

Fastighetsavskrivningar

Byggnader 0 0 0 0

Summa av- och nedskrivningar 0 0 0 0

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Återvunna avskr fordringar 0 0 0 0

Div engångsintäkter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Räntor på likvida medel 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Ränta fastighetslån 0 0 0 0

Övriga kostnader 1 3 5 0

Summa 1 3 5 0

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 

LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2022-10-03



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KIAB styrelse 2022-10-03 1 (1) 

   

 

§ 12    KIAB/2022:31   

 

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti  

Beslut 

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022. 

Ärendets handlingar 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022. 

Delårsrapport KIAB  202208 

KIAB DIV 500 RR 202208 

DIV 500 RR Noter 202208 

 

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren och Lars Härnström. 

 



Delårsrapport 
2022-01-01 – 2022-08-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELÅRSRAPPORT 2022-01-01 - 2022-08-31 

1 

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV 
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB), organisationsnummer 556069-1510, 
får härmed avge delårsrapport för tiden 2022-01-01 till 2022- 
08-31. 

 
KIAB har till uppgift att bygga, äga, förvalta och hyra ut fast- 
igheter. I ägardirektivet fastslås att bolaget utifrån affärsmäs- 
siga principer skall erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. 
KIAB är ett helägt dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB. 

 
STYRELSE 
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen består av följande styrelseledamöter: 

 
2022-01-01 – 2022-08-31 

 
Ordinarie ledamöter 

Roger Ljunggren ordf 
Lars Härnström v ordf 
Cecilia Björk 
Gunnar Ljungqvist  
Barbro Skogberg 
Carl Dieden  
Bertil Carlsson 
Mica Vemic  
Eva Callhammar 2022-05  
Mariam Yassin Mahi 2022-06 
Berit Örtell 2022-01—2022-05 
Thomas Halvarsson 2022-01—2022-05 
Mårten Grothérus 2022-01—2022-05 

 
Under året har styrelsen hållit två protokollförda sammanträden. 
Årsstämma hölls den 2022-05-02. Vid årsstämman avgick 
ledamöterna Mårten Grothérus, Berit Örtell och Thomas Halvarsson, 
samtidigt utsågs Eva Callhammar till ny ledamot. Vid en extra 
årsstämma 2022-06-14 utsågs Mariam Yassin Mahi till ny ledamot. 
 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 
 
REVISORER 
Utsedda revisorer med uppgift att granska KIAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit: 
 
Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor. Lekmannarevisor är Jan-Olov 
Karlsson och lekmannarevisorsuppleant är Birgitta Hagdahl. 
 
ALLMÄNT 
KIAB äger och förvaltar 24 st (24 st) fastigheter med en total 
uthyrningsbar yta om 111 327 kvm (111 327 kvm). 

 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 
48,12 Mkr (44,6 Mkr per samma period 2021). Periodens resultat är 
positivt om 12,8 Mkr (7,7 Mkr per samma period 2021) före skatt.  
 
Riksbanken har under perioden höjt styrräntan från 0 % till 0,75 %. 
Riksbanken förväntas fortsätta att höja styrräntan under hösten och 
kommande år i syfte att påverka inflationstakten och den höga 
inflationen. Den höga prisuppgången inom energi- och byggsektorn 
påverkar bolaget direkt.  

De närmaste årens utveckling av marknadsräntornas kommer att höja 
KIAB:s framtida räntekostnader och ha stor påverkan på det 
ekonomiska resultatet.  
 
KIAB:s skuldportföljshantering syftar till att långsiktigt begränsa 
ränterisken. KIAB:s låneskuld uppgår till 95,8 Mkr (95,8 Mkr). 
Swapvolymen uppgår till 75 Mkr (85 Mkr). Skuldportföljens 
genomsnittsränta uppgår för de senast 12 månaderna till 1,20 %  
(1,46 %). 
 
Uthyrningsgraden är på en fortsatt hög nivå om 99,3 procent (96,8 
procent). Den goda uthyrningssituationen med en uthyrningsgrad 
över 90 procent medför att KIAB kan fortsätta att utveckla 
fastigheterna och aktivt bidra till Katrineholms utveckling.  
 
Under 2022 fortsätter arbetet att genomföra energibesparande 
åtgärder i bolagets byggnadsbestånd. KIAB såsom byte av 
allmänbelysning i byggnaderna från lysrörsarmaturer till modern 
ledbelysning. 
 
Vid Barken 20, Videvägen 7a och 7b byts två stora 
ventilationsaggregat ut till ny modern ventilationsanläggning. 
Vid fastigheten Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ombyggnation 
för fortsatt expansion av Din Vet:s verksamhet slutförts. KIAB 
har anpassat ytterligare 160 kvm för att inrymma fler 
behandlingsrum, 
 
Vid fastigheten Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ca 400 kvm 
kontorsytor genomgått en omfattande ytskiktrenovering med en 
modernt anpassad kontorsmiljö med nya glaspartier och 
uppgraderad ventilation. Ombyggnation har genomförts i god 
dialog med hyresgästen HIAB. 
 
Vid Barken 20, Videvägen7b har en fasadbeklädnad med 
sinuskorrigerad plåt i en grå/svart ton uppförts för att få en 
modernare stil på byggnaden. Vidare har en omfattande inre 
ombyggnation skett av ca 630 kvm för DAHL:s nyetablerade 
verksamhet slutförts. Lokalerna har byggt om från en tidigare 
produktionslokal till en modern butikslokal med tillhörande 
kontors- och konferenslokaler. Dahl är en av Sveriges ledande 
rörgrossist.    
 
Vid fastigheten Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1, har 
ombyggnationen av Lantmäteriets:s kontorsytor om 380 kvm 
slutförts. Vid ombyggnationen har byggnadens ventilation 
uppgraderats och en omfattande ytskiktsrenovering utförts för 
att skapa en modernt utformad kontorsmiljö. 
 
Vid fastigheten Pionen 1, Köpmangatan 3 har omläggning av 
plåttaket slutförts. I samband med takomläggningen utökades 
antalet takkupor i syfte att öka ljusinsläppen. Detta ger även 
möjlighet att senare inreda vinden, exempelvis till nya 
kontorslokaler. 
 
Vid fastigheten Värmbol 1:144 har fasaden vid Smedjan fått en 
ansiktslyftning med uppfräschad ockragul kulör. Byggnaden vid 
Värmbols industriområde vars fasad vetter mot Smedjan har 
rensats från gammal processventilation och fasaden de hål som 
uppstod har murats igen för att få en enhetligare fasad och lägre 
energiförbrukning. 
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           Resultaträkning (tkr) 

 
 

RÖRELSENS INTÄKTER 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

48 1112 

75 

44 232 

326 

65 524 

956 
 48 186 44 558 66 480 

RÖRELSENS KOSTNADER    

Driftskostnader -16 815 -17 904 -28 949 

Övriga externa kostnader -3 363 -4 011 -5 539 

Personalkostnader -2 692 -2 163 -3 381 

Avskrivningar och nedskrivningar av materialla 
anläggningstillgångar 

-11 591 -11 545 -17 280 

 -34 461 -35 623 -55 149 
Rörelseresultat 13 725 8 935 11 331 
Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 2 2 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 054 -1 353 -1 918 

 -1 032 -1 351 -1 916 
Resultat efter finansiella poster 12 693 7 584 9 415 

 
Bokslutsdispositioner 

 
116 

 
116 

 
173 

Resultat före skatt 12 693 7 700 9 588 

Skatt på årets resultat -1 500 -1 500 -2 011 

Årets resultat 11 309 6 200 7 577 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

TILLGÅNGAR 2022-08-31  2021-12-31 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och 

installationer Pågående 

nyanläggningar 

 

 

172 163 

760      

13 646 

 

 

183 799 

830 

385 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

186 569 
 
 

2 248 

185 014 
 
 

2 248 

Summa anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar hos koncernföretag 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

188 817 187 262 

 
2 538 

 
606 

0 997 

964 484 

460 0 

Summa kortfristiga fordringar 3 962 2 087 
Kassa och bank 625 704 

Summa omsättningstillgångar 4 587 2 791 

Summa tillgångar 193 404 190 053 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER          2022-08-31                       2021-12-31 
Eget kapital 

Bundet eget 
kapital 
Aktiekapital 

Reservfond 

 
 
 

5 000 

 
 
 

5 000 

1 000 1 000 

Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 
Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust 61 215 53 638 

Årets resultat 11 309 7 577 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Obeskattade reserver 

72 524 61 215 
78 524 67 215 

 
600 

 
716 

Summa avsättningar 600 716 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 95 825 95 825 

Summa långfristiga skulder 95 825 95 825 
Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 6 867 10 044 

Leverantörsskulder 5 022 3 707 

Aktuella skatteskulder 4 790 1 166 

Övriga skulder 310 1 358 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 466 10 022 

Summa kortfristiga skulder 18 455 26 297 

Summa eget kapital och skulder 193 404 190 053 
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KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB

556069-1510 AO Industri

Utfall Budget Budget Utfall

RESULTATRÄKNING  (tkr) Not 2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

RÖRELSENS INTÄKTER Not

Hyresintäkter 1 48 111 44 933 67 400 65 515

Övriga intäkter 2 75 0 0 825

Nettoomsättning 48 186 44 933 67 400 66 340

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

Underhållskostnader 3 -5 199 -5 797 -8 695 -11 809

Driftkostnader 4 -16 780 -18 491 -27 736 -24 699

Fastighetsskatt 5 -960 -971 -1 457 -1 408

Av- och nedskrivningar 6 -11 521 -12 467 -18 700 -17 003

Summa fastighetskostnader -34 460 -37 725 -56 588 -54 919

Bruttoresultat 13 726 7 208 10 812 11 421

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7 0 -1 333 -2 000 0

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 8 0 0 0 109

Rörelseresultat 13 726 5 875 8 812 11 530

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter9 22 27 40 2

Räntebidrag

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -1 054 -1 350 -2 025 -1 930

Summa finansiella intäkter och kostnader -1 032 -1 323 -1 985 -1 928

Resultat efter finansiella poster 12 693 4 551 6 827 9 602

Bokslutsdispositioner 116 115 173 173

Resultat efter bokslutsdispositioner 12 809 4 667 7 000 9 775

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT -1 500 -1 333 -2 000 -2 011

RESULTAT 11 309 3 333 5 000 7 764

2022-10-03



KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB

AO INDUSTRI 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 1 HYRESINTÄKTER

Lokaler 48 111 44 933 67 400 65 515

Summa hyresintäkter 48 111 44 933 67 400 65 515

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

Övriga intäkter 75 0 0 825

75 0 0 825

Summa intäkter 48 186 44 933 67 400 66 340

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Planerat underhåll 4 249 4 463 6 695 9 797

Underhåll i samband med 

hyresgästanpassningar 950 1 333 2 000 2 012

Summa underhållskostnader 5 199 5 797 8 695 11 809

2022-10-03



KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB

AO INDUSTRI 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 3 637 4 322 6 483 5 819

 

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 871 877 1 316 1 008

Övriga personalkostnader 3 45 68 2

Reparationskostnader 761 1 633 2 450 1 733

Vatten- och brandskadekostnader 0 133 200 0

Övriga skötselkostnader 3 466 2 743 4 115 4 554

Avskr fordon och fastighetsinventarier 29 80 120 50

5 130 5 513 8 269 7 347

Förbrukning

Vatten 917 1 090 1 635 1 543

El, fastigheter 2 582 2 133 3 200 2 974

Renhållning 133 93 140 92

3 631 3 317 4 975 4 609

Riskkostnader

Försäkringspremier 177 267 400 433

Avskrivna fordringar 0 0 0 0

Avgifter för juridiska åtgärder 2 0 0 3

179 267 400 436

Administration

Lönekostnader 1 814 1 965 2 948 2 756

Övriga personalkostnader 4 29 44 4

Styrelsearvoden och övr. förvaltningskostnader 186 347 520 324

Revisionskostnad 179 199 298 208

Marknadsföring 205 233 350 390

Konsultkostnader 150 333 500 301

Leasing kontorsmaskiner 0 0 0 0

Övriga kostnader 1 625 1 886 2 829 2 451

Avgår aktiverade kostnader 0 0 0 0

Avskr kontorsinventarier inkl datautrustning 41 80 120 54

4 204 5 073 7 609 6 488

Summa driftkostnader 16 780 18 491 27 736 24 699

2022-10-03



KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB

AO INDUSTRI 0,67

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Budget Utfall

2022-01-01 2022-01-01 2022 2021

2022-08-31 2022-08-31

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatt 960 971 1 457 1 408

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNING

Fastighetsavskrivningar

Byggnader 11 521 12 467 18 700 17 003

Utrangering 0 0 0 0

Nedskrivning 0 0

Summa av- och nedskrivningar 11 521 12 467 18 700 17 003

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Förlust vid försäljning av anläggningstillgång 0 0 0 0

Avskrivna fordringar 0 0 0 0

Kostnader av engångskaraktär 0 1 333 2000 0

Summa  0 1 333 2 000 0

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Försäkringsersättningar 0 0 0 0

Vinst vid försäljning fastigheter 0 0 0 109

Återvunna avskr fordringar 0 0 0 0

Div engångsintäkter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 109

Räntor på likvida medel 0 0 0 0

Räntor på kundfordringar 22 27 40 2

Övriga intäkter 0 0 0 0

Summa 22 27 40 2

Ränta fastighetslån 1 035 1 333 2 000 1 917

Övriga kostnader 20 17 25 13

Summa 1 054 1 350 2 025 1 930

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH 

LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2022-10-03
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:440 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 
 Antaget styrdokument - Handlingsplan våldsbejakande extremism gäller från 1 januari 

2020.pdf (katrineholm.se) 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetsenheten 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Datum 

2022-11-10 
Vår beteckning 

KS/2022:371 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

Vår handläggare 

Stefan Jansson 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Stefan.Jansson@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till 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 
 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 

Stefan Jansson               Linda Aldebert 
Förvaltningschef            Miljöstrateg/Kommunekolog 

Beslutet skickas till: Energimarknadsinspektionen, akten 

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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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Datum 

2022-11-10 
Vår beteckning 

KS/2022:372 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

Vår handläggare 

Stefan Jansson 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Stefan.Jansson@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till 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 
 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 

Stefan Jansson               Linda Aldebert 
Förvaltningschef            Miljöstrateg/Kommunekolog 

Beslutet skickas till: Energimarknadsinspektionen, akten 

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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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Datum 

2022-11-10 
Vår beteckning 

KS/2022:373 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

Vår handläggare 

Stefan Jansson 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Stefan.Jansson@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till 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 
 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 

Stefan Jansson               Linda Aldebert 
Förvaltningschef            Miljöstrateg/Kommunekolog 

Beslutet skickas till: Energimarknadsinspektionen, akten 

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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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:354 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till 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. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-12-07 

Vår beteckning 

KS/2022:354 - 1.9.1 - 
Inkommande 
remisser 

 

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

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

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Naturvårdsverket 

Akten 

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


 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-11-30   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
BMN §116  ALLM.2022.37  

Remissvar "Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa 
enskilda avfallsströmmar" 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsen. 
 
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 
missskötsamhet, 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 administation för såväl företag 
som tillsynsmyndighet och renhållningsorganisation.   
 
Vad gäller använt matfett har vi inget att 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. 
 
Vi ser positivt på 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 
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. 
 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-11-30   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

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. 
I och med genomförandet av avfallsdirektivet 2020 så 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.  
Naturvårdsverket redovisar förslag gällande förändringar i ansvaret för tre olika 
avfallsströmmar: 

Avfall från detaljhandeln 
Enligt tidigare praxis så omfattades bara det avfall som uppkom i personalrum och 
liknande som hushållsavfall. Övrigt avfall från detaljhandeln har betraktats som 
verksamhetsavfall och sålunda legat utanför kommunens ansvarsområde. Avfall från 
detaljhandel betraktas däremot som kommunalt avfall och omfattas däremot av 
kommunens ansvar. Naturvårdsverket föreslår att detaljhandeln ska få välja om butiken 
vill anlita kommunen eller ta eget ansvar för avfallet. De verksamheter som så önskar får 
enligt förslaget göra en anmälan för registrering till kommunen, och ska kunna välja 
mellan att anmäla allt kommunalt avfall eller vissa avfallsslag. Anmälan ska göras senast 
sex veckor innan annan mottagare börjar hämta avfallet. Om uppgifterna i anmälan 
ändras ska kommunen snarast underrättas. Om butiken önskar återgång till kommunen 
som avfallshanterare ska kommunen återgången kunna ske inom senast sex månader. 

Använt matfett 
Såväl fett från fettavskiljare som spillfett/använt matfett omfattas av numera av 
begreppet kommunalt avfall. Fettet från fettavskiljare samlas in av kommunerna för att 
säkerställa driften av det kommunala va-nätet. Spillfett samlas idag i stor utsträckning in 
av privata aktörer för materialåtervinning. Naturvårdsverket föreslår att använt matfett 
(spillfett) undantas från det kommunala ansvaret för insamling, borttransport och 
behandling. Vidare föreslås att det använda matfettet ska separeras  från annat avfall  
och insamlas separat. 
 
Jord från hushållen med invasiva arter 
Idag finns oklarheter när det gäller ansvaret för hushållens avfall som innehåller invasiva 
främmande arter. Naturvårdsverket vill därför förtydliga det kommunala ansvaret till att 
omfatta avfall från hushåll som utgörs av jord som innehåller invasiva främmande arter. 

Ärendets handlingar 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse  

Bygg- och miljönämndens överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och avdelningchef Eva 
Frykman. 



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-11-30   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
Beslutet skickas till: 
KOMMUNSTYRELSEN 
Kommunledningsförvaltningen  
Akten
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Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:436 - 4.3.3 - 
Försälja fastighet 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

John Hagberg 
Handläggare telefon 

0150-578 80 
Handläggare e-post 

John.Hagberg@katrineholm.se 

Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1 

Förvaltningens förslag till 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 
 Köpeavtal daterat 2022-11-28 

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att området inom befintlig detaljplan lämpar sig väl 
för byggnation av den typ Smart Yta Fastighetsutveckling AB uppfört inom kvarteret Barken 
längs med Movägen.  

John Hagberg 
Mark- och exploatering 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Smart Yta Fastighetsutveckling AB  

Akten  
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Datum 

2022-12-05 
Vår beteckning 

KS/2022:334 - 5.8.1 - 
Samverka med polis 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms 
kommun och Polismyndigheten, 2023-2026 

Förvaltningens förslag till 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 
 Förslag - Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och 

Polismyndigheten, 2023-2026 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm 

Akten 



   

 

Utkast 

Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms 
kommun och Polismyndigheten, 2023 - 2026 
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. 
 
Bakomliggande orsaker 
Bakomliggande orsaker till problemen pekar på riskfaktorer under barns uppväxt. 
Exkludering och diskriminering, låg framtidstro, ekonomisk utsatthet, låg tilltro till 
samhället och myndigheter, att misslyckas i skolan och/eller avsaknad av delaktighet och 
meningsfulla sammanhang är alla riskfaktorer som kan bland annat leda till att barn och 
unga utvecklar normbrytande beteenden, använder våld som konfliktlösning och/eller 
får problematiska vän- och parrelationer. 
 
Genom att arbeta med att stärka skyddsfaktorer såsom positiv skolanknytning och 
prestation, psykisk hälsa, goda familjerelationer, positiva umgängen och aktiviteter kan 
ett effektivt och framgångsrikt preventionsarbete uppnås.  
 
Mål 
Genom att ta fram SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsatta) underlättas styrningen, arbetet ges vägledning och utgör grunden för 
uppföljning.  
 
Samverkansparterna ska tillsammans ta fram aktuella SMART:a mål för aktuell period 
och insatsområde. 
 
Dokumentation 
Till samverkansöverenskommelsen hör fler dokument. Dessa är: 
 Lägesbild - tas fram gemensamt vartannat år 
 Medborgarlöfte - tas fram gemensamt vartannat år 
 Handlingsplan med SMART:a mål - tas fram gemensamt vartannat år 
 Kommunikationsplan - tas fram gemensamt vartannat år 
 
Samverkansparterna ska tillsammans ta fram ovanstående dokument för aktuell period 
och problemområde. Hantering och registrering sker utifrån respektive parts rutiner. 



   

 

Katrineholms kommun tillser att, vid behov, skapa gemensamma arbetsytor för 
samverkan. 
 
Kommunikation 
Kommunikation ska ske, både internt och externt, av vissa planerade och genomförda 
insatser samt effekt av dessa insatser. Detta ska beskrivas, planeras och genomföras i en 
gemensam kommunikationsplan.  
 
Uppföljning 
Uppföljning av mål och aktiviteter görs per tertial, delår och helår till Rådet för Trygghet 
och Säkerhet samt minst en gång per år samt vd behov till kommunstyrelsen.   
 
 
Katrineholm  2022-XX-XX  Katrineholm 2022-XX-XX 
 
 
 
 
Johan Söderberg (S)  Johan Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:277 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till BRIS region öst 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 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 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

BRIS region öst 

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi 

Akten
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:277 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till BRIS region öst 2023 
Ordförandens 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 2023-12-31. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 
 
 
Katrineholm kommun     Datum 2022-08-18 
Kommunstyrelsen 
 
Ansökan om bidrag  
      

Bris – för alla barn alltid 
 
Bris region öst ansöker härmed om 75 000 kronor i bidrag för år 2023. 

 
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder 
professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon 116 111. Varje barn som 
kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. Den 
stora efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att vi under 2021 hade 41 667 kurativa 
kontakter med barn och unga i den nationella stödlinjen, en ökning med 32 procent 
jämfört med 2020. Utöver den generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande 
ökningar noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, 
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld.  

Bris anonyma och kostnadsfria stöd gör att vi bedriver ett unikt 
arbete där barn som vänder sig till oss själva bestämmer vilken 
information de vill dela med sig av. Vid situationer som förändrar 
barns vardag som skollov såväl som samhällskriser ser vi ofta ett 
ökat tryck på vår stödverksamhet och vi anpassar kontinuerligt 
verksamheten för att möta det behov av stöd som vi ser från barn 
och unga just nu. 

2021 var ett stort år för Bris då vi öppnade upp våra regionala Brismottagningar runtom i 
landet. Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få träffa en 
kurator på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till andra instanser och stöd i 
kontakt med myndigheter ger kuratorerna ett fördjupat och individuellt anpassat stöd till 
barn från våra regionala barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har 
en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i familjehem 
och för barn som har en förälder som tagit sitt liv. 

En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra vuxna i barnets 
närhet. Vi vet att vuxna som ser, förstår och agerar för barnets bästa är en viktig 
skyddsfaktor för barn. Via vår vuxentelefon, som finns på svenska, arabiska och för 
idrottsledare, ger Bris stöd och råd till vuxna i frågor som rör barn. Genom Bris hemsida 
och sociala medier, erbjuder vi dessutom ett utökat stöd till vuxna genom professionella 
råd och nya kunskaper. 

Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för barnets rättigheter 
som samlar professionella som arbetar med och för barn. Syftet med nätverket är att 
möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. Nätverket 
består av över 6 000 medlemmar och samlar en mängd olika professioner såsom rektorer, 
kuratorer och socialsekreterare såväl som personer inom sjukvården, idrottsrörelsen och 
den ideella sektorn. Varje år bjuder Bris in nätverket till kostnadsfria, regionala träffar i 
aktuella barnrättsfrågor.  

66 procent av barn som kontaktat 
Bris säger att de inte skulle ha 
pratat med någon annan om de 
inte kontaktat stödlinjen. 

Endast 15 procent säger att de 
skulle ha pratat med en annan 
professionell kontakt. 

 

 



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Storgatan 24, 582 23 Linköping 
Tel: 013 – 560 38 00 
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041 
 
 

En annan del av Bris förebyggande arbete är våra utbildningar i barnrättsfrågor. Vi utbildar i 
Teaching recovery techniques (TRT) som är en metod för att lära barn att hantera symptom 
på post-traumatisk stress. Vi arbetar också med föräldrastöd genom våra utbildningar av 
gruppledare i Föräldraskap i Sverige (FÖS). Vi utbildar i Barnkonventionen och i metoden 
Expertgrupp barn, Bris metod för barns delaktighet och inflytande. Utbildningarna ger på 
olika sätt fördjupad kunskap om barnets rättigheter och konkreta verktyg för de som möter 
barn i behov av stöd.  

Bris erbjuder också digitala, kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till 
yrkesverksamma. Under 2022 kommer föreläsningarna belysa ämnen som hur barn drabbas 
av en förälders självmord, stöd för barn i familjehem och om att ha en förälder som dricker 
för mycket. 

Ett viktigt uppdrag för Bris är att mobilisera samhället, sprida kunskap och få fler att ta 
ställning för barnets rättigheter. Detta bidrar till att skapa en stark folkrörelse för barnets 
rättigheter runt om i landet, en rörelse som inkluderar såväl vuxna som barn. Bris driver 
också ett aktivt och långsiktigt opinions- och påverkansarbete för ett bättre samhälle för 
barn. Genom bland annat Bris rapporter bidrar vi till att öka kunskapen om barnets 
rättigheter och barns livssituation hos politiker, beslutsfattare och allmänheten.  

Samhället lever fortfarande med konsekvenserna av pandemin och den oro som kriget i 
Ukraina gett upphov till. Därför behöver vi tillsammans agera och rikta resurser för att 
förebygga och mildra effekterna av att växa upp i en tid där globala kriser präglat 
samhällsinformationen. Sedan Bris öppnade upp stödlinjen 116 111 dygnet runt, så 
att barn alltid kan få stöd, kan vi konstatera att behovet av kvalificerat professionellt stöd är 
stort även på natten där en större andel frågor rör suicid och självskada. Trots utökningen 
av Bris stödverksamhet är trycket fortsatt högt och Bris arbetar aktivt för att ytterligare 
stärka kapaciteten. 

Vi har gett ett löfte till Sveriges barn – att finnas för dem, alltid! För att kunna uppfylla det 
löftet är varje ekonomiskt bidrag oerhört viktigt. Vi hoppas därför att Katrineholm kommun 
vill stötta vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre och tryggare 
Katrineholm för barn. 

Vänliga hälsningar, 
 
Petra Elb 
Samordnare institutionellt partnerskap regionalt 
Bris.ost@bris.se 
  

mailto:Bris.ost@bris.se
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Bris insatser i och med kriget i Ukraina 
 

I kristider fyller Bris en viktig samhällsfunktion för barn där vår viktigaste uppgift varje dag 
är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 
Barn har rätt till trygghet, stöd och information, där 
inget barn ska lämnas ensam med sin oro. Bris når ofta 
barn som andra lokala stödfunktioner inte når och vår 
stödlinje är därmed ett viktigt komplement till de mer 
akuta stödfunktionerna i samhället. 

I och med kriget i Ukraina ställer Bris just nu om vår 
verksamhet för att möta det behov av stöd som barn och unga har just nu. Efter 
flyktingströmmen 2015 mobiliserade Bris för att ge stöd till barn som flytt. Vi samlade 
kunskap, och vi utbildade hundratals människor, som i sin tur kunde ge stöd. Det vi gjorde 
då är viktiga kunskaper och erfarenheter som vi nu tar med oss när vi anpassar vår 
verksamhet för att återigen kunna möta det behov av stöd som barn som flytt krig har idag.  

Br i s  s t ä r ker  ba r nr ä t t s a r bet et  j us t  nu g enom a t t :  

- Sprida i nf or ma t i on och r åd till barn och vuxna.  I samverkan med 
Försvarsmakten och MSB har vi tagit fram råd till barn och vuxna så att de kan stötta 
och svara på barns frågor. Under våren har vi skickat ut råden till alla grundskolor i 
Katrineholm kommun. 
 

- Vi utbildar i Teachi ng  r ecov er y  t echni ques  (TRT), en metod för att lära 
barn att hantera symptom på post-traumatisk stress. Genom Brisakademin utbildar 
vi sedan tidigare i TRT och just nu förbereder vi oss för att ut bi l da  kommuner, 
regioner och privata verksamheter som möter ba r n s om f l y t t  kr i g  i 
metoden. 
 

- Bris erbjuder professionellt stöd dy g net  r unt ,  å r et  om. Det är många barn 
som kontaktar Bris just nu och pratar om sin oro. Det går inte att utifrån samtalen 
till Bris försöka mäta barns reaktioner generellt, men vi kan bekräfta att situationen i 
Ukraina uppenbart skapar or o och r äds l a  hos  en del  bar n. Där 
möjligheten att prata med en vuxen gör skillnad. Bris har förstärkt 
stödverksamheten och erbjuder nu också barn och vuxna att få stöd på 
ukr a i ns ka .  
 

- Bris är en viktig käl l a  t i l l  kuns ka p. Bris är en viktig aktör för att lyfta barns 
röster. Vi har löpande kontakt med samhällsinstanser som arbetar för och med barn 
för att följa upp läget. Bland annat har vi deltagit i ett extrainkallat möte med 
regeringens barnrättsdelegation och r a ppor t er a r  till såväl media som till 
offentliga aktörer om vad vi ser i vårt barnrättsarbete just nu.  
 

- Vi har di a l og  med vår systerorganisation i Ukraina som driver hjälplinjen  
La  St r ada  för att kontinuerligt stämma av om vi kan stödja dem i deras arbete.  
 

”Jag är ganska orolig, bara, för alla 
vuxna håller på att prata om Ryssland 
och Putin och det med Ukraina, och...jag 
är rädd.”  

– Ett barn till Bris 



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
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Vad är Bris? 

• Bris grundades 1971 och är en pol i t i s kt  och r el i g i ös t  obunden 
ba r nr ä t t s or ga ni s a t i on. 

• Vår vision är et t  s a mhä l l e dä r  ba r net s  r ä t t i ghet er  t i l l g odos es .  
• Vi arbetar för att s t ä r ka  ba r net  r ä t t i g het er  genom att stödja barn utifrån 

barnets behov, mobilisera samhället och påverka politiker och beslutsfattare genom 
att gör a  ba r ns  r ös t er  hör da .  

• FN:s konvention om barnets rättigheter, ba r nkonv ent i ons l a gen, utgör grunden 
för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 
2030. 

• En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den s t ör s t a  möt es pl a t s en 
f ör  ba r net s  r ä t t i ghet er  i  Sv er i g e med över 6 000 medlemmar. 
Nätverket erbjuder professionella från olika delar av samhället, det offentliga, 
privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och fortbildning. 

• Vår verksamhet dr i v s  a v  i ns a ml a de medel  och vår möjlighet att hjälpa barn 
står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. 

• Bris finns för alla barn och vår ambition är att a l l t i d möt a  ba r n och ung a  
på  der a s  a r enor  och erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.  

• Under 2021 har Bris haft 41  667  kur a t i v a  kont a kt er  med barn upp till 18 år 
via chatt, telefon och mejl – fler än någonsin tidigare. 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:416 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Katrineholm Cupallians - 
Katrineholm Cup Fotboll 2023 
Ordförandens förslag till 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. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:416 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Katrineholm Cupallians – 
Katrineholm Cup Fotboll 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan Katrineholm Cupallians – Katrineholm Cup Fotboll 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholm Cupallians 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



Ansökan Katrineholm Cupallians – 
Katrineholm Cup Fotboll 

 
Katrineholm Cup är ett välkänt begrepp inom idrotten lokalt, regionalt och till och med nationellt. De senaste åren har vi haft 
cuper i Innebandy och Handboll som lockar föreningar, lag, ledare, utövare och publik till att idrotta, övernatta och vistas i 
Katrineholm. Arrangemang som marknadsför vår kommun, våra förutsättningar och våra visioner till människor runt om i 
landet. 
 
Katrineholm Cup i fotboll var under åren den genomfördes en stor manifestation för barn- och ungdomsfotboll i samband med 
Katrineholmsveckan. Evenemanget skapade förutom ekonomiskt överskott till föreningarna även en känsla av gemenskap och 
samhörighet mellan utövare, ledare, funktionärer och publik. Dessutom ger externa besökare till Katrineholm även vinning till 
våra lokala näringsidkare i form av gästnätter på hotell, restauranggäster, kunder i affärer och bilar som tankas på 
bensinmackar med mera. På grund av bristande engagemang från arrangerande föreningar och även minskande intresse från 
deltagande lag så valde man att lägga ned cupen för ett tiotal år sedan. 2017 beslutade sig fyra fotbollsklubbar i Katrineholm 
(KSK, KAIK, DFK och VFC) att försöka att starta upp Katrineholm Cup Fotboll igen och i januari 2018 bildades Katrineholms 
Cupallians där klubbarna tillsammans med gemensamma krafter arbetar för att återskapa och vidareutveckla Katrineholm Cup. 

 
2022 genomfördes den femte upplagan av nystartade Katrineholm Cup Fotboll med drygt 120 lag 
deltagande lag varav cirka 80 övernattande i skolsalar.  
 
Det är höga förväntningar som ställs på en fotbollscup i dag men vi är övertygande om att Katrineholms 
läge med närheten till Stockholm och flera andra stora städer samt den goda tillgången till gräsplaner 
inom ett relativt litet geografiskt område i kombination med en god logistik mellan övernattning, 
måltider och spelplatser kommer att ge oss en konkurrensfördel gentemot andra fotbollscuper. Men det 
krävs ett långsiktigt och strukturerat jobb som innebär stora omkostnader för att skapa en 
konkurrenskraftig och attraktiv fotbollscup i Stockholms närhet. Förutom att skapa en fotbollsfest för 
Katrineholms ungdomar tillsammans med närmare 2000 fotbollsspelare från andra städer som bidrar till 
idrottsturismen i Katrineholm så arbetar vi även för att få ett ekonomiskt överskott som ersättning till 
arrangörsklubbarna för de ideella ledar-/föräldrainsatser som genomförs under cupen.  
 
Katrineholms Cupallians söker nu ett ekonomiskt stöd om 180 000 kr från kommunstyrelsen som ett 
kombinerat stöd för cupens organisationsutveckling, marknadsföring och förarbete för att bygga vidare 
på vår organisation samt säkerställa att cupen 2023 blir en succé som fortsätter bygga en grund med 
goda förutsättningar för lyckade cuper med många återkommande lag kommande år.
 
Christer Hellqvist, Katrineholm Cupallians 
 
Org.nummer: 802513-8267 
Bankgiro: 636-1497 
Telefon: 0709-420708 
E-post: info@katrineholm-cup.se 
Hemsida: www.katrineholm-cup.se  

Postadress: 
Katrineholm-Cup  
c/o RF-SISU Sörmland 
Djulögatan 31 A 
641 30 Katrineholm 
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:422 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Nattfotboll 2022-2023 
Ordförandens förslag till 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. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:422 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Nattfotboll 2022-2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan projektstöd Nattfotboll 2022-2023 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms SK Fotboll 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



Ansö kan pröjektstö d Nattfötböll 2022-2023 

Bakgrund och syfte för projektet 

Nattfotboll är en verksamhet som finns på flera platser i landet och verksamheten har visat sig ha flera positiva effekter på 
samhället och individen. Även i Katrineholm har verksamheten funnits under många år med liknande positiva effekter som 
kunnat ses på andra orter. Bland annat effekter i form av ökad upplevd trygghet, minskning av rapporterade brott, bättre hälsa 
hos individer, ökad gemenskap med mera. Under Coronapandemin var verksamheten varit vilande pga rådande restriktioner 
men startades upp igen vintern 2021-2022 med en delvis ny och förstärkt organisering, beskriven nedan, med lyckat resultat 
som vi nu vill bygga vidare på. Vi tror att vi skapar bästa möjliga förutsättningar till en lyckad verksamhet med stora 
samhällsnyttiga effekter genom att samverkan byggs upp mellan olika parter som kommunala verksamheter, blåljuspersonal, 
olika fotbollsföreningar och andra föreningar. Detta för att snabbt kunna anpassa verksamheten om behov uppstår samt 
förebygga och ta hand om eventuella incidenter som kan påverka aktivitetsledarnas och deltagarnas trygghet.   
I stora drag var organisationen 2021-2022 följande: 

• Styrgrupp 
Består av representanter från Kommun (Säkerhetschef, Kulturförvaltning, Service och teknikförvaltning) och projektledare 
Nattfotboll 

• Projektgrupp 
Består av utsedda Projektledare samt hallansvariga aktivitetsledare 

• Genomförandegrupp 
Består av hallansvariga och andra aktivitetsledare 
 
Ansvarsfördelning inom organisationen: 
Styrgruppen ansvarar för att genom samverkan ge verksamheten bästa möjliga förutsättningar i form av ekonomi, lokaler, 
resurser, trygghet och stöd. Projektgruppen leds av projektledaren som ansvarar för att detaljplanera verksamheten utifrån det 
uppdrag och resurser som de tilldelats av styrgruppen. Genomförandegruppen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom 
ramen för uppdraget och inom de tilldelade resurserna – Projektledare följer upp genomförandet och avrapporterar till 
styrgruppen. Styrgruppen bistår även verksamheten genom att förebygga eventuell otrygghet vid genomförandet samt att ta 
hand om och följa upp eventuella incidenter som inträffar i samband med genomförandet. 
 
Projektet Nattfotboll söker nu stöd för verksamheten november 2022 – april 2023 om 200 000kr från kommunstyrelsens 
medel till förfogande för att säkerställa projektets trygghet och genomförande. Projektledare kommer ansvara för att rekrytera 
och utbilda hallansvariga ledare och aktivitetsledare från lokala föreningar och från själva verksamheten. Dessa aktivitetsledare 
är tänkt att utbildas och stärkas i sin roll som goda förebilder, dels på Nattfotbollens aktiviteter men framför allt som förebilder i 
stadsdelen.  
 
Verksamheten kommer att bedrivas på fredagar och lördagar med fokus på Nyhemshallen och Stensättershallen i första hand 
men även andra hallar kan komma att bli aktuella beroende på vad styrgruppen beslutar. Ambitionen är att inkludera fler i 
verksamheten genom att utveckla fler spelplatser och nå en mer blandad målgrupp. Projektet kommer eventuellt att ha 
ytterligare kostnader och projektledare tillsammans med styrgruppen kommer gemensamt att leta ytterligare finansiärer som 
tex sponsorer, bidrag, stiftelser för att säkerställa verksamheten över tid. Ambitionen är att kommande år ska verksamheten 
kunna genomföras med mindre ekonomiskt stöd från kommunen. 
 
Exempel på projektets kostnader: 
Projektledararvode  
Ledararvoden hallansvarig 
Ledararvoden aktivitetsledare 
Därutöver även materialkostnader, profilkläder ledare, utbildningskostnader, marknadsföring men dessa utgifter är lättare att 
anpassa till den budget som projektet lyckas generera. 
 
 
Sökande organisation och projektägare:  
Katrineholms SK Fotboll, Prins Bertils Gata 1, 64136 Katrineholm.  
Organisationsnummer: 8185015594   
Bankgiro: 5067-5107 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:423 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till energi- och miljöprojekt  - 
Spökbacken 
Ordförandens förslag till 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. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:423 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till energi- och miljöprojekt - Spökbacken 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt - Spökbacken 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Spökbackens alpina skidklubb 

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi 

Akten 



Inskickat av: Ej inloggad användare

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#58343

Datum
2022-11-09 12:38

Ärendenummer: #58343 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2022-11-09 12:38

 E-post
bokning@spokbacken.se

 Telefon (även riktnummer)
0709544569

 Adress
Spökbacken

 Förening
Spökbackens alpina skidklubb

 Efternamn
Ifvarsson

 Förnamn
Henrik

Synpunkter

1. Beskrivning av synpunkt

Synpunkt, klagomål eller förslag på investering från förening
Välj om du vill lämna en synpunkt, ett klagomål eller om det gäller synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvård.   
Du kan också lämna förslag på investering från en förening som tillhör service- och tekniknämndens ansvarsområde.  
Det kan vara ett motionsspår, utrustning i en idrottshall eller liknande.  

Förslag på en investering (för föreningar som tillhör service- och tekniknämndens ansvarsområde)

Verksamhetsområde
Välj vilket verksamhetsområde som ditt förslag gäller.

Medfinansiering utveckling

Skriv med egen text det du vill
Här berättar du med egna ord om ditt förslag på investering.

Hej!
Det handlar om en medfinansiering tillsammans med RF-SISU.
Totalen är 270 000 kr och vi söker 135 000 kr av kommunen. Annars får vi inte heller stöd av RF-SISU.
Syftet är att uppgradera elen i Spökbacken så att vi får mer snö per kWh. Vi kommer även att kunna producera snön fortare vilket 
möjliggör att satsa hårdare på vår barn och ungdomsträning som kommer att hållas 2 tillfällen per vecka. Det kan även frigöra 
utrustning ifall kommunen vill prova att göra snö vid Djulö för ett längdskidspår.
Jag behöver ett medfinansieringsintyg för att komma vidare.
Hör gärna av er om ni undrar över något.
Britt Fredriksson och Jonas Nilsson är väl insatta.

Kontakt
Här skriver du din kontaktinformation, samt vilken förening du representerar som tillhör service- och tekniknämndens 
ansvarsområde.

Bifoga ärendeinformation som fil
    (17 KB)Utdrag ansökan Spökbacken.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Bilaga  
Utdrag från ansökan

Anläggning  Spökbacken  

Vilken typ av stöd gäller 
ansökan?  

Stöd till energi- och miljöprojekt  

Bakgrund  Vintrarna blir kortare och kraven på anläggningarna högre.  

Syfte och mål  Syftet är att genom säkrare tillgång på snö och en längre säsong 
locka fler till roliga aktiviteter hos oss. Målet är att göra det enklare 
för våra ideella krafter att verka i anläggningen och att startat minst 
2 barn och ungdomsgrupper på snö samt delta i alla på snö.  

Projektbeskrivning  Säkra upp inkommande ström för att öka pumpkapaciteten och 
installera ett modernt och optimerat snösystem för att kunna 
producera snön fortare och effektivare och med mindre belastning 
på både personal och miljö.  

Möjlighet att bifoga 
projektbeskrivning  

 

Barn och ungas delaktighet  Våra unga medlemmar vill gärna ha en lång säsong och tycker 
således att denna satsning ligger i tiden. Under vår avslutnings kväll 
samt under klubbens resa till Romme ficka alla möjlighet att säga 
sitt. Flera unga får möjlighet att växa i vår förening. Både genom sitt 
utövande och genom ledarskap för yngre grupper.  

Samarbete med andra 
föreningar  

Vi har ett pågående samarbete med Ck Ceres och kommer att söka 
samarbete med KOK och Scouterna.  

Övrigt  Gällande finansiering väntar vi i dagarna svar från kommunen 
gällande finanserna. Utöver det jobbar vi på egen finansiering via 
sponsorer och event samt med egen arbetskraft.  

Kommer projektet 
genomföras inklusive 
moms?  

Ja, projektet kommer genomföras inklusive moms  

Investeringskalkyl  Typ av åtgärd/investering  Belopp (inklusive moms)  

Installation av 2 moderna 
demo-snökanoner  

10 000  

Markarbeten  20 000  

Övriga elarbeten  50 000  

Installation mätarskåp  90 000  



Bilaga  
Utdrag från ansökan

Anslutning el  100 000  

   Summa: 270 000  

Sökt stöd från RF  135 000  

Egna finansiella medel  0  

Stöd från Kommun  135 000  
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:448 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Katrineholmsloppet 2023 
Ordförandens förslag till 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.  

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:448 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Katrineholmsloppet 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan om bidrag till Katrineholmsloppet 2023 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms stadslopp 

Kommunledningsförvaltningen - ekonomi 

Akten 



Ämne: VB: Katrineholmsloppet 2023
Från: Johansson Matilda1
Till: Österman Sundell Karin
Mottaget: 2022-11-29 08:29:41

Hej!
 
Jag har registrerat detta mejl och några bilagor i det gamla ärendet, men mejlet är också en ansökan om 
bidrag. Kan du göra ett ärende?
 
Med vänlig hälsning 
Matilda Johansson
Nämndsekreterare
-------------------------------------------------------

Nämndadministration
Kommunledningsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
Matilda.Johansson2@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 18 | Växel: 0150-570 00
katrineholm.se | Facebook | Instagram | Linked in
Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
 

Från: Söderberg Johan 
Skickat: den 28 november 2022 16:03
Till: Johansson Matilda1 <Matilda.Johansson2@katrineholm.se>
Ämne: VB: Katrineholmsloppet 2023
 
Hej,
 
Redovisning av förra årets stadslopp och en förfrågan om finansiering nästa år. Vi kan ta upp frågan om 
de ansökningar som finns att ta ställning till på beredningen imorgon.
 
Mvh, Johan 
 

Från: Poyan Sandnell <poyan.sandnell@gmail.com> 
Skickat: den 22 november 2022 20:24
Till: Söderberg Johan <Johan.Soderberg@katrineholm.se>
Ämne: Katrineholmsloppet 2023
 

Hej Johan 
Hoppas allt är bra med dig och att politkarbetet rullar på. 
 

Du får inte e-post ofta från poyan.sandnell@gmail.com. Se varför det här är viktigt.

mailto:Matilda.Johansson2@katrineholm.se
https://www.katrineholm.se/
https://www.facebook.com/katrineholm.se
https://www.instagram.com/katrineholm.se
https://se.linkedin.com/company/katrineholms-kommun
mailto:poyan.sandnell@gmail.com
mailto:Johan.Soderberg@katrineholm.se
mailto:poyan.sandnell@gmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


Katrineholmsloppet blev precis som vi planerade med flera hundra deltagande och från flera olika 
städer. Responsen på banan var väldigt positiv och vi fick den som seedningsgrundande för några av de 
större loppen. Vi vill satsa på att köra även 2023.
 
Nu har vi RR och BR klara som jag bifogar i detta mail. Vi gick några tusen back. Vi skulle behöva ansöka 
medel för att driva det nästa år igen. Utan kommunens bidrag hade vi aldrig kunnat genomföra 
arrangemanget. Likaså behöver vi stöd för 2023. 
 
För att kunna genomföra den i år behöver vi 60tkr och beslut innan nyår. Skulle detta vara möjligt?
 
Allt gott.
 
//Poyan

 

 

Varning: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Katrineholms kommun. 
Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är 
säkert. Är du osäker, kontakta ServiceDesk. 



Katrineholmsloppet blev precis som vi planerade med flera hundra deltagande och från flera olika 
städer. Responsen på banan var väldigt positiv och vi fick den som seedningsgrundande för några av de 
större loppen. Vi vill satsa på att köra även 2023.

Nu har vi RR och BR klara som jag bifogar i detta mail. Vi gick några tusen back. Vi skulle behöva ansöka 
medel för att driva det nästa år igen. Utan kommunens bidrag hade vi aldrig kunnat genomföra 
arrangemanget. Likaså behöver vi stöd för 2023. 

För att kunna genomföra den i år behöver vi 60tkr och beslut innan nyår. Skulle detta vara möjligt?

Allt gott.

//Poyan

Varning: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Katrineholms kommun. 
Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är 
säkert. Är du osäker, kontakta ServiceDesk. 

Ansökan från föreningen Katrineholms stadslopp
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Vår beteckning 

KS/2022:450 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
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utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Muskikfestival för mogna 
2023 
Ordförandens förslag till 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.  

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:450 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Muskikfestival för mogna 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan om medel – Musikfestival för mogna 2023  

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



 

 

Ansökan om medel till musikfestival för mogna 

Festivalgruppen ansöker om 250 000 kronor för att genomföra ”Musikfestival för mogna” 24-25 maj 
2023 

 

Musikfestival 2023 

Festivalgruppen består av undersköterskor inom äldreomsorgen, just nu är vi sex stycken. Louise 
Eriksson Dufvegården, Malin Andersson Yngaregården, Thomas Sidén Lustgården Igelkotten, 
Charlotte Pettersson Dufvegården, Christina Klasson Lövåsgården och Susanna Vesa Lövåsgården. 

Vi planerar att anordna Sveriges enda musikfestival för mogna för nionde gången i ordningen. 
Festivalen syftar till att sprida kultur och glädje till framförallt de som har insatser från kommunen 
men även andra. 

VOF i Katrineholms kommun arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt som innebär att man 
fokuserar på faktorer som främjar din hälsa.  

Att få gå på festival som är anpassad för rullatorer, rullstolar och där det finns många hjälpande 
händer är en fantastisk möjlighet. På vår festival kan alla vara med vilket leder till härliga möten 
bland gamla och nya bekanta. Festivalen är numera ett begrepp och något många längtar efter.  

De senaste festivalerna har varit välbesökta med ca 2000 personer/år.  Dessa har fått uppleva två 
härliga dagar fyllda med härlig musik, god mat och fantastiska möten. 

Vi i festivalgruppen har varit noga med att musiken ska vara av god kvalité och varierande. Vi 
försöker få in så många genrer som möjligt så att mångas önskemål kan uppfyllas. 

Festivalen är utomhus på Igelkottens grönområde. Där satsar vi på ett riktigt stort festivaltält med en 
stor scen där det ljuder musik ifrån under hela öppettiden. 

Runt området finns det olika kringarrangemang som lockar. Marknadsstånd, loppis och information 
från kommunen är något av det som brukar vara. 

Restaurang Igelkotten satsar extra dessa dagar med annorlunda menyer som erbjuder mat och dryck 
av varierande slag. 

De som får festivalen att överhuvudtaget gå att genomföra är kulturombuden inom äldreomsorgen, 
frivilliga nätverkarna i äldreomsorgen, Service och hjälpmedel från funktionsvariationsområdet samt 
cheferna inom VOF. 

Satsar framåt 

2020, 2021 och 2022 har tyvärr festivalen ställts in pga Covid-19. Så nu är vi riktigt sugna på att få dra 
igång en ny satsning med härliga artister och god mat i fina omgivningar. 

Sedan 100-årsjubileet 2017 har vi fått 200.000 kronor/festival och har märkt en tydlig höjning av 
nivån på festivalen tack vare det. Då världsbilden ser annorlunda ut efter pandemi och annat så 
önskar vi till 2023 250.000 kronor för att kunna genomföra festivalen på ett tillfredställande sätt. 

 



 

Syfte och mål 

 Att vara en mötesplats för äldre, anhöriga och personal där roliga aktiviteter står i centrum 
 Att få ett tillfälle att lyfta kulturen i Katrineholms kommuns äldreomsorg 
 Möjlighet att marknadsföra äldreomsorgen i Katrineholm och de aktiviteter som finns för att 

stimulera de olika sinnena 
 Att personalen inom äldreomsorgen tillsammans arrangerar ett stort kulturarrangemang 

skapar sammanhållning och en stimulerande miljö för våra äldre 
 Att bidra till kultur som friskvårdsfaktor – stimulera kropp och själ med hjälp av musik i annan 

miljö 
 Att kunna erbjuda god mat och dryck i trevligt sällskap och mysig miljö som påminner om din 

ungdom 
 Att alla ska ha möjlighet att kunna komma på festival oavsett om du har en 

funktionsnedsättning. På vår festival är allt handikappanpassat 
 Att inkludera alla. Gratis entré. 

 

 

Ekonomi 

Planerad budget: 

Partytält och scen  35 000 kronor 

Hyra av ljud och ljus-anläggning 30 000 kronor 

Underhållning   150 000 kronor 

STIM-avgift   10 000 kronor 

Trycksaker och annonsering  15 000 kronor 

Engångsmaterial  5 000 kronor 

Tillstånd från polismyndigheten 800 kronor 

Inköp av varor (kaffe, socker mm) 4 200 kronor 

Summa:   250 000 kronor 

 

 

 

Louise Eriksson  Annelie Larsson 

Festivalgruppen  Verksamhetschef Äldreomsorg 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:454 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Katrineholmsrevyn 2023 
Ordförandens förslag till 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. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:454 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Katrineholmsrevyn 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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 
 Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 

 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholmsrevyn 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



Från: info@katrineholmsrevyn.com <info@katrineholmsrevyn.com> 
Skickat: den 30 november 2022 15:11
Till: Söderberg Johan <Johan.Soderberg@katrineholm.se>
Ämne: Katrineholmsrevyn

Hej!

Katrineholmsrevyn är äntligen igång och repeterar för fullt och planerar för en "vanlig" revy 
2023 - premiär 27/1. Energin är hög och vi har en otroligt kreativ ensemble med idel 
revyrävar som kämpar ideellt. Dock har dessa pandemiår plus en produktion 2022 med 
förlust satt sina spår i revykassan och vi söker därmed förstärkning. Vi vill gärna ha 
kommunen i ryggen och därför har vi skickat in en ansökan om särskilt kulturstöd men 
kommer att få den ansökan avslagen. Vi hänvisas av nämnden till kommunstyrelsen i stället.

Saken är den att eftersom vi inte har en någorlunda fungerande teaterlokal i staden förutom 
Tallåsaulan så finns inget annat alternativ för oss än att spela på Safiren igen, framförallt nu 
när aulan är under renovering. De två år vi spelat på Safiren har vi fått en hel del klagomål 
från publik att de inte ser oss på scenen. Vårt alternativ är att ta bort matplatserna och 
servera mat i Pelarsalen i stället samt bygga gradäng inne på Safiren för att alla ska se bra. 
Detta medför en extrakostnad (hyra av podier, räcken och mankraft) utöver lokalhyran och i 
kombination med ökade omkostnader i stort så behöver vi hjälp!

Det vore fantastiskt att känna att Katrineholms kommun stöttar den största återkommande 
kulturhändelsen i staden. Vi hoppas kunna erbjuda en vass, rolig och musikalisk lokalrevy 
med finess 2023!

Vi sökte särskilt kulturstöd med 150 000kr.

/Katrineholmsrevyns styrelse genom Cissie Brunosson och Gustav Karlsson

Bifogad fil: Ansökan om Särskilt kulturstöd

Varning: Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Katrineholms kommun. 
Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är 



 

säkert. Är du osäker, kontakta ServiceDesk. 
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Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:453 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Revidering av delegat i kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Förvaltningens förslag till 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. 

 

 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichefen 

Akten 

Kommunledningsförvaltningen 
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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:464 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Förlängning av styrdokument - Katrineholms kommun 
Kemikalieplan 2018- 2021 

Förvaltningens förslag till 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 
 Katrineholms kommun Kemikalieplan 2018- 2021 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4014d76/1547105274991/Katrineholms%20kommun%20Kemikalieplan%202018-2021%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202018.pdf
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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till 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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Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Meddelanden 

Förslag till 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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Utdrag från ansökan

		Anläggning 

		Spökbacken 



		Vilken typ av stöd gäller ansökan? 

		Stöd till energi- och miljöprojekt 



		Bakgrund 

		Vintrarna blir kortare och kraven på anläggningarna högre. 



		Syfte och mål 

		Syftet är att genom säkrare tillgång på snö och en längre säsong locka fler till roliga aktiviteter hos oss. Målet är att göra det enklare för våra ideella krafter att verka i anläggningen och att startat minst 2 barn och ungdomsgrupper på snö samt delta i alla på snö. 



		Projektbeskrivning 

		Säkra upp inkommande ström för att öka pumpkapaciteten och installera ett modernt och optimerat snösystem för att kunna producera snön fortare och effektivare och med mindre belastning på både personal och miljö. 



		Möjlighet att bifoga projektbeskrivning 

		



		Barn och ungas delaktighet 

		Våra unga medlemmar vill gärna ha en lång säsong och tycker således att denna satsning ligger i tiden. Under vår avslutnings kväll samt under klubbens resa till Romme ficka alla möjlighet att säga sitt. Flera unga får möjlighet att växa i vår förening. Både genom sitt utövande och genom ledarskap för yngre grupper. 



		Samarbete med andra föreningar 

		Vi har ett pågående samarbete med Ck Ceres och kommer att söka samarbete med KOK och Scouterna. 



		Övrigt 

		Gällande finansiering väntar vi i dagarna svar från kommunen gällande finanserna. Utöver det jobbar vi på egen finansiering via sponsorer och event samt med egen arbetskraft. 



		Kommer projektet genomföras inklusive moms? 

		Ja, projektet kommer genomföras inklusive moms 



		Investeringskalkyl 

				Typ av åtgärd/investering 

		Belopp (inklusive moms) 



		Installation av 2 moderna demo-snökanoner 

		10 000 



		Markarbeten 

		20 000 



		Övriga elarbeten 

		50 000 



		Installation mätarskåp 

		90 000 



		Anslutning el 

		100 000 



		  

		Summa: 270 000 









		Sökt stöd från RF 

		135 000 



		Egna finansiella medel 

		0 



		Stöd från Kommun 

		135 000 









