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Beslutande ersättare Tommy Eriksson (S), Mariam Yassin Mahi (S), Emil Svensson (S), Linda Rosenlund (S), Peter 
Gustafsson (SD), Rickard Hermansson (SD)

Ersättare Anne Hofstedt (M), Wahid Moosawi (M), Christina Granberg (M), Saif Ullah (M), Robert 
Zweiniger (M), Ingela Wallace (C), Sara Högberg (C), Inger Hult (L), Banu Arslan (L), Johanna 
Hellberg (KD), Karin Frisk (S), Christer Ekstrand (S), Franca Baban (S), Britt-Inger Karlsson (S), 
Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Matthes Olsson (SD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunfullmäktiges sekreterare), 
utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Johan Söderberg (S)

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)
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Innehållsförteckning
§ 112 Sammanträdets öppnande

§ 113 Fastställande av dagordning

§ 114 Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning

§ 115 Val av ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

§ 116 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

§ 117 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026

§ 118 Val av ledamot, tillika förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden

§ 119 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

§ 120 Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun

§ 121 Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs 
fritidsområde, Katrineholms kommun

§ 122 Redovisning av obesvarade motioner - september 2022

§ 123 Motion - Gör om Södra skolan till hotell

§ 124 Meddelande
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§ 112

Sammanträdets öppnande 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning gäller att till dess presidievalen förrättats, 
tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten). Det är ålderspresidenten som kallat till detta första sammanträde 
för det nyvalda kommunfullmäktige. 

Som ålderspresident förklarar Torgerd Jansson (S) kommunfullmäktiges sammanträde 
öppnat och hälsar de närvarande varmt välkomna. 
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§ 113

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.
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§ 114 KS/2022:347

Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning 

Kommunfullmäktiges beslut
Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning gällande val till kommunfullmäktige i Katrineholm den 11 september 
2022. Av protokollet framgår att mandaten fördelas enligt följande:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 mandat

Moderaterna  9 mandat

Sverigedemokraterna  8 mandat

Kristdemokraterna  4 mandat

Centerpartiet  3 mandat

Liberalerna  2 mandat

Vänsterpartiet  3 mandat

Miljöpartiet de gröna  2 mandat

Ärendets handlingar
 Länsstyrelsens protokoll 2022-09-21 med bilagorna 1 och 2 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 115 KS/2022:348

Val av ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Torgerd Jansson (S) till ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden till och med den 14 oktober 2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en 
ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. 

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.”

Enligt den beslutade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Katrineholm, gäller 
följande:

”§ 2

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande, samt en förste vice ordförande (presidium) samt en andre 
vice ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls 
under oktober månad.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 3

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot skall den äldste av dem 
vara ålderspresident.”

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och föreslår 
Torgerd Jansson (S) som ordförande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslutet skickas till:

Torgerd Jansson 

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 116 KS/2022:348

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Mirjana Cvrkalj (M) till förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en 
ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. 

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.”

Enligt den beslutade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Katrineholm, gäller 
följande:

”§ 2

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande, samt en förste vice ordförande (presidium) samt en andre 
vice ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls 
under oktober månad.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.”

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M) och föreslår 
Mirjana Cvrkalj (M) som förste vice ordförande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Mirjana Cvrkalj

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 117 KS/2022:348

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Marian Loley (KD)  till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en 
ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. 

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.”

Enligt den beslutade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Katrineholm, gäller 
följande:

”§ 2

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande, samt en förste vice ordförande (presidium) samt en andre 
vice ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls 
under oktober månad.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.”

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och föreslår 
Marian Loley (KD) som andre vice ordförande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Marian Loley 

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 118 KS/2018:479

Val av ledamot, tillika förste vice ordförande i bygg- och 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Fredrik Malmström (S) som ny ledamot, tillika förste vice 
ordförande i bygg-och miljönämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Michael Hagberg (S) avlidit finns en vakant plats som ledamot, tillika 1:e vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden. Socialdemokraterna lämnar nominering till 
ledamot, tillika 1:e vice ordförande i bygg-och miljönämnden vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och föreslår 
Fredrik Malmström (S) som ledamot och tillika förste vice ordförande

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Fredrik Malmström 

Bygg- och miljönämnden

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 119 KS/2018:489

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings 
tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Jonsson från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Dan Jonsson har i skrivelse som inkom den 27 september begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Beslutet skickas till:

Dan Jonsson

Nyköpings tingsrätt

Troman 

Akten
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§ 120 KS/2022:314

Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för 2022 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budget samt kostnader för tomställda lokaler 

överförs till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunsektorn gjorde under 2021 ett väldigt bra resultat. Det goda ekonomiska läget ser ut 
att fortsätta även under 2022. Den huvudsakliga orsaken är att löneökningstakten på den 
svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och 
även i år ger en positiv avvikelse i skatteprognosen.

Kommunens totala budgetavvikelse uppgår till 123 mnkr för perioden. Helårsprognosen visar 
på en avvikelse mot budget på 81 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på cirka 140 
mnkr för 2022. Nämndernas samlade budgetavvikelse i resultatet uppgår till 31 mnkr medan 
helårsprognoserna visar en avvikelse på knappt 12 mnkr i jämförelse mot budget. 
Finansförvaltningens budgetavvikelse uppgår till 92 mnkr samtidigt som helårsprognosen är 
cirka 70 mnkr.  

Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms Industrihus AB ett 
resultat på 52,2 mnkr i delåret, helårsprognosen är satt till +16,5 mnkr. Katrineholm Vatten 
och Avfall AB:s resultat är 1,8 mnkr, medan det för helåret prognosticeras ett resultat som är i 
linje med eller något bättre än budgeterad nivå på 0,6 mkr. Västra Sörmlands 
Räddningstjänst redovisar ett resultat på -0,9 mnkr i delåret och prognostiserar ett 
underskott på 1,0 mnkr vid årets slut. 

Till delårsrapporten 2022 har kommunens nämnder lämnat en kortfattad bedömning av den 
förväntade utvecklingen gällande måluppfyllelsen för resultatmålen. Trots pandemi, krig i 
Europa, stigande inflation och en begynnande lågkonjunktur förväntas kommunens mål till 
stor del att nås även under 2022. Den samlade bilden är att måluppfyllelsen vid delåret 
bedöms ligga i nivå med förra året, med en förväntan om att för helåret 2022 kunna uppvisa 
fortsatt goda eller förbättrade resultat inom många områden.

Av kommunens tre finansiella mål förväntas två av tre uppnås. Målet att avskrivningarna 
under mandatperioden inte ska överstiga tre procent av driftbudgeten förväntas inte nås. 
Kommunen har under flera år haft en hög investeringstakt till följd av växande befolkning och 
politiska prioriteringar, vilket ökat avskrivningskostnaderna och påverkat förutsättningarna 
att nå målet. 

Nämndernas budgetramar justeras efter utfall avseende kapitaltjänst i tertial, delår och 
bokslut, vilket även gjorts i år.

Ramarna har också justerats för de nämnder som fått nya hyreskontrakt på grund av 
nyproducerade lokaler. Medlen har varit avsatta under finansen och omfördelats därifrån, 
totalt 22,2 mnkr.
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Under året har två skolor blivit tomställda, sedan tidigare är ett äldreboende tomställt. 
I delårsrapporten finns kostnaden i respektive nämnds utfall och budget vilket kan ge en 
missvisande bild av verksamhetens totala kostnader, framförallt när det gäller den nationellt 
sammanställda statistiken på verksamhetsnivå. För att få en mer rättvisande kostnadsbild 
föreslås att kostnader och budgetram för tomställda lokaler flyttas till fastighetsavdelningen 
som är organiserad under kommunstyrelsen. Det skulle innebära att även hyreskontrakten, 
och ansvaret för dessa, flyttas från nämnderna till fastighetsavdelningen som har ett 
kommunövergripande ansvar för fastighetsfrågor.

Utvecklingen i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det förväntade goda ekonomiska 
resultatet 2022 ersätts med en mer pessimistisk prognos inför 2023. Kriget i Ukraina bidrar 
till osäkerhetsfaktorer som kan påverka kommunen både direkt och indirekt. 
Säkerhetsfrågor, med bland annat IT-säkerheten, är högprioriterade områden både nu och 
framåt. Kostnadsökningar för bland annat pensioner, som påverkas av både ett nytt avtal och 
inflationen, ser ut att överstiga ökningen av skatteintäkterna. Kostnadsökningar kan också 
påverka möjligheterna att genomföra investeringsprojekt inom ram.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-03

 Delårsrapport 2022 Katrineholms kommun

 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022, 2022-10-18

 Granskning av delårsrapport 2022, 2022-10-13

 Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, 2022-10-13

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 
Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Björn Wahlund (L) och Tony Rosendahl (V), bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 121 KS/2022:237

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för Ekenäs fritidsområde, Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten och 
spillvatten för fastigheterna Ekenäs 1:10, Ekenäs 1:92 – 1:114 och 1:117 - 1:121 på 
fritidsområdet Ekenäs, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster 
ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast 
tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns, enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang.

I kommunens VA-plan är Ekenäs fritidsområde utpekat som ett § 6 område med drygt 30 
fastigheter. Sörmland Vatten har för avsikt att påbörja projektering av utbyggnaden av 
VA-ledningar för området i början av 2022. Utbyggnaden beräknas vara klar under 2023 
och därefter kan fastigheterna ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-14

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2022-06-08

 Skrivelse Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs 
fritidsområde, Katrineholms kommun, - Rättelse inklusive bilaga, 2022-09-12

Beslutet skickas till: 

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1477900



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-10-24 14 (16)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 122 KS/2022:101

Redovisning av obesvarade motioner - september 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade motioner till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 9 
september 2022 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner som har väckts i 
kommunfullmäktige. Den äldsta motionen väcktes i september 2021. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-09

 Sammanställning över obesvarade motioner – september 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 123 KS/2022:378

Motion - Gör om Södra skolan till hotell 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Anders Gölevik (C) och Nina Gual (C) har lämnat en motion om att 
göra om Södra skolan till hotell. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med hotellkedjor och fastighetsbolag 
för att undersöka intresset av att göra om Södra skolan till hotellverksamhet.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att göra om Södra skolan till hotell, 2022-10-18

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 124 KS/2018:476

Meddelande 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Då kommunfullmäktige genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 - 2022 regleras tillsättandet av nya 
ledamöter enligt lagen om proportionellt val. Med anledning av detta kommer inte 
ersättarplatsen efter avlidne Michael Hagberg (S) att tillsättas. 

Beslutet skickas till:

Akten
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