
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-05-16 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 18:45
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), 
Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Inger 
Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Cecilia Björk (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-
Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas 
Adamsson (MP), Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius 
(KD), Michael Hagberg (S), Karin Frisk (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Roger 
Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda Rosenlund (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl 
(V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), 
Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), 
Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Christina Granberg (M), Inger Fredriksson (C), Marianne Körling-Ström (L), Börje Söderström 
(S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Rue Lindqvist (V)

Ersättare Milos Smitran (M), Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C), Dag Dunås (KD), Carl-Johan Forss 
(KD), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), 
Katarina Rosenlund-Svensson (S), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson 
(SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Christer Sundqvist (M)

Utsedd justerare: Tony Rosendahl (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-05-23

Paragrafer § 50-  § 59

Datum för anslags uppsättande 2022-05-24 Datum för anslags nedtagande 2022-06-16

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 50 KS/2018:488  111

Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga handläggare Sirpa Abben som ersättare 

för överförmyndaren från och med den 1 september 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja verksamhetschef Sandra Ly som ersättare för 

överförmyndaren från och med den 2 juni 2022 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
En ny verksamhetschef inom överförmyndaren tillträder den 2 juni 2022 och föreslås 
vara den som ersätter överförmyndaren vid behov. Under sommarens semesterperiod 
föreslås att tidigare ersättare kvarstår tillsammans med verksamhetschefen som 
ersättare.

Beslutet skickas till:

Sirpa Abben

Sandra Ly

Troman

Löneenheten

Akten
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§ 51 KS/2018:499  111

Entledigande och val av ledamot i Katrineholm Vatten 
och Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Maj-Britt Staaf (S) från uppdraget som ledamot i 

Katrineholm Vatten och Avfall AB.
2. Kommunfullmäktige utser Linda Rosenlund (S) som ny ledamot till slutet av 

årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i skrivelse daterad 10 maj 2022 meddelat att Maj-Britt Staaf (S) 
begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall 
AB. Socialdemokraterna nominerar Linda Rosenlund (S) som ny ledamot i Katrineholm 
Vatten och Avfall AB.

Beslutet skickas till:

Maj-Britt Staaf

Linda Rosenlund

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Troman

Akten
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§ 52 KS/2021:116  212

Detaljplan för Lövåsen-Uppsala , del av fastigheten 
Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Lövåsen-Uppsala, del av 
fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 april 2022 § 34 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande, daterat den 23 mars 2022, avseende detaljplan för Lövåsen-
Uppsala, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.

Detaljplanen syftar till att ta fram etableringsbar mark för bilservice, 
drivmedelsförsäljning samt verksamheter kopplade till dessa, såsom handel med mera. 
Detaljplanen ska utformas så att en utbyggnad av en förbifart från rondellen söder om 
planområdet till riksväg 56 är möjlig. Uppsala gårds gamla tomtplats (fornlämning under 
mark) bevaras i den mån det är möjligt. Områden med hävdgynnad flora bevaras 
(utanför detaljplanen). Vid korsningen mellan Uppsalavägen och RV 52/56/57 lämnas 
mark utanför detaljplanen för att det ska vara möjligt att bygga en rondell vid behov.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-04-27, § 40

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-04-06, § 34

 Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Uppsala

 Plankarta - detaljplan för Lövåsen-Uppsala

 Granskningsutlåtande - detaljplan för Lövåsen-Uppsala

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Martin 
Edgélius (M), Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD) och Björn Wahlund (L).
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Förslag och yrkande

Nicklas Adamsson (MP) yrkar avslag på beslutsförslaget.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Björn 
Wahlund (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Nicklas Adamssons (MP) avslagsyrkande. Hon 
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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§ 53 KS/2022:124  

Ansvar för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ska ansvara för 

kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
2. Kommunstyrelsen uppdras att justera bygg- och miljönämndens reglemente i 

enlighet med ovanstående beslut. 

Sammanfattning av ärendet
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, 
så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller 
behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen. Misstänkta 
transaktioner med och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till 
polisen. Exempel på ämnen som berörs av lagstiftningen är ammoniumnitrat, klorater 
och perklorater, nitrometan, väteperoxid, svavelsyra och salpetersyra. Beroende på 
koncentration omfattas de av olika restriktioner. 

Enligt 6 § Lag om sprängämnesprekursorer är det kommunen som ansvarar för tillsynen 
enligt artiklarna 5 och 7 - 9 i EU:s förordning 2019/1148 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. Kommunen ska också ansvara för tillsynen över att enskilda 
inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren 
för tillstånd är uppfyllda enligt EU-förordningen.

En viktig del i kommunernas tillsyn är att kontrollera att "ekonomiska aktörer" dvs 
företag som tillhandahåller produkterna på marknaden efterlever reglerna. De som 
säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda behöver bland 
annat kontrollera att dessa har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) att förvärva produkterna. För en del produkter råder förbud att sälja 
dem till enskilda. Kommunen behöver i ett första steg identifiera de ekonomiska aktörer 
som har aktuella produkter i sitt sortiment. Det kan till exempel röra sig om:

 Färg- och järnhandel

 Lantbruks- och trädgårdshandel

 Pool- och spabutiker

 Hobbyaffärer (modellflyg, bilar, båtar)

MSB avser att under våren 2022 utarbeta närmare vägledning för hur kommunerna kan 
genomföra sin tillsyn.

I en stor del av Sveriges kommuner har den nämnd som ansvarar för miljötillsynen givits 
ansvaret för att sköta tillsynen enligt denna lag. I propositionen pekas också på fördelen 
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att samordna tillsynen med kemikalietillsynen. Bygg- och miljönämnden föreslås därför 
få uppdraget att ansvara för tillsynen enligt lag om sprängämnesprekursorer. Som ett 
resultat av detta behöver även ett förslag till taxa tas fram till kommunfullmäktige för 
beslut.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-04-27, § 41

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-04-06, § 42

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Kommunledningsförvaltningen - Nämndadministration

Akten
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§ 54 KS/2022:143  

Motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om tryggt och trafiksäkert Kvarnenkors. Motionen utmynnar i följande yrkande

”en omarbetad trafikplanering vid kvarnenkorset där erfarenhet av liknande 
trafikmodeller ska vara styrande”

Ärendets handlingar 
 Motion om tryggt och trafiksäkert Kvarnenkors, 2022-04-27

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 55 KS/2022:144  

Motion om Stärk demokratin - gör försök med sänkt 
rösträttsålder 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

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

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

Ärendets handlingar 
 Motion om Stärkdemokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 2022-05-02

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 56 KS/2022:154  

Motion om Ljusslinga på Åsen 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om Ljusslinga på Åsen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att ljussätta åsen från Tallåsskolan till Laggarhults elljusspår

Ärendets handlingar 
 Motion om Ljusslinga på åsen, 2022-05-06

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 57 KS/2022:160  

Motion om att starta ytterligare en familjecentral 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Gölevik (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson 
(C) har lämnat en motion om att starta ytterligare en familjecentral. Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”Att kommunledningsförvaltiningen får i uppdrag att planera för att start av ytterligare 
en familjecentral.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att starta ytterligare en familjecentral, 2022-05-09 (uppdaterad 

2022-05-16)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 58 KS/2022:165  

Interpellation om förskolan i Katrineholm 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med 
följande frågor:

1. ”Vad ligger snittet på avdelningarna idag?
2. Hur många barn är det på den avdelningen med flest barn?
3. Vad är ert mål för antalet per avdelning, småbarn och från 3-6 år?
4. Hur ställer ni er till att göra om Västra skolan till förskola?”

Ärendets handlingar 
 Interpellation om förskolan i Katrineholm, 2022-02-21 (inlämnad 2022-05-12)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 59   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna

Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2022

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Äldreomsorg (SoL)
Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Av de 11 besluten var 8 verkställda vid 
rapporteringen (6 kvinnor, 2 män). 1 ansökan (man) har 
återtagits.

11 (6 kvinnor, 5 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet på pga. eget initiativ. 
Har nu återtagit ansökan.

1 (man)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: 1 (man) vistas på sjukhus i väntan på plats. 

3 (1 kvinna, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (kvinna)

Daglig verksamhet
Upplysning: 1 (kvinna) har fått erbjudande. 1 (kvinna) 
utredning pågår. 1 (kvinna) avser stängd verksamhet. 5 
beslut avser avbrott i verkställighet pga. eget initiativ (3 
kvinnor och 2 män). 1 (kvinna) har sagt ifrån om insats.

9 (7 kvinnor, 2 män)

Ledsagning
Upplysning: Avbrott i verkställighet då den verksamhet 
ledsagningen användes till är stängd. Insatsen är nu 
avslutad.

1 (kvinna)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL) Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked. Har pågående insats.

1 (man)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Har tackat nej till ett erbjudande.

1 (kvinna)

Kontaktperson (socialpsykiatri)
Upplysning: Har specifika önskemål.

1 (kvinna)
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