
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2023-03-20 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 22:50
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M) 1:e vice ordförande, Marian Loley (KD) 2:e 

vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Johan 
Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Fredrik Ahlman (M), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar 
(L), (fr.o.m. § 56), Björn Wahlund (L), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius 
(KD), Fredrik Olovsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Martin Edgélius 
(M), Roger Ljunggren (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Johanna Karlsson (S), Abukar 
Ismail (MP), (fr.o.m. § 53), Nicklas Adamsson (MP), Nina Gual (C), Inger Fredriksson (C), Gunilla 
Magnusson (S), (f.r.om. § 57), Cecilia Björk (S), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Karlsson (S), 
Börje Söderström (S), Ahmed Musse (S), (t.o.m § 58), Stefan Blomqvist (S), Thomas Selig (V), 
Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Zeljko Klemse (S), Martina Henke (S), Gunnar 
Ljungqvist (S), Jonah Håkansson (SD), Camilla Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic 
(SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Anne Hofstedt (M), Wahid Moosawi (M), Ingela Wallace (C), Banu Arslan (L), (t.o.m. § 55), 
Tommy Eriksson (S), Mariam Yassin Mahi (S) (§§ 45-56, 59-69), Lilli Márton (MP), (t.o.m. § 52), 
Peter Gustafsson (SD), Rickard Hermansson (SD)

Ersättare Christina Granberg (M), Robert Zweiniger (M), Sara Högberg (C), Banu Arslan (L), Mariam 
Yassin Mahi (S), Emil Svensson (S), Linda Rosenlund (S), Karin Frisk (S), Christer Ekstrand (S), 
Anne Hagberg (S), Franca Baban (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran 
Svenningson (V), Lilli Márton (MP), Matthes Olsson (SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Anne Hofstedt (M)

Utsedd justerare: Björn Wahlund (L)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justering 2023-03-28

Paragrafer § 45-  § 69

Datum för anslags uppsättande 2023-03-29 Datum för anslags nedtagande 2023-04-20

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1582937



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-03-20 2 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 45 Fastställande av dagordning

§ 46 Val av ledamot i kulturnämnden

§ 47 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

§ 48 Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för +Katrineholm

§ 49 Val av styrelseledamöter och röstombud för Katrinehoms Tekniska College 
AB (KTC AB), 2023-2026

§ 50 Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms 
Entreprenörcentrum (Katec)

§ 51 Val av ombud till Sörmlands turismutveckling AB

§ 52 Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

§ 53 Val av representant till Inera, mandatperioden 2023-2027

§ 54 Val av röstombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening

§ 55 Val av ombud till Leader Sörmland

§ 56 Årsredovisning 2022, Katrineholms kommun

§ 57 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2022 med ansvarsprövning

§ 58 Ajournering

§ 59 Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola

§ 60 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

§ 61 Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB

§ 62 Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB

§ 63 Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors

§ 64 Redovisning av obesvarade motioner - februari 2023

§ 65 Svar på interpellation om äldrelyftet

§ 66 Svar på interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor

§ 67 Svar på interpellation om kommunens ansvar för vinterväghållning

§ 68 Motion om Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholm 
kommuns grundskolor

§ 69 Meddelande
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§ 45

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.
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§ 46 KS/2022:384

Val av ledamot i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Vera Nyvell (MP) som ledamot i kulturnämnden till och med 
den 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet nominerar Vera Nyvell (MP) på vakant plats som ny ledamot i 
kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Vera Nyvell

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 47 KS/2018:489

Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Anneli Hedberg till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt till 
och med 2023 12 31.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna nominerar Anneli Hedberg som ny nämndeman, på vakant plats. 

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:

Anneli Hedberg 

Nyköpings tingsrätt

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 48 KS/2023:77

Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för 
+Katrineholm 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Pierre Jansson och Jessica Sjögren till ordinarie 

ledamöter i styrelsen för +Katrineholm för mandatperioden från ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

2. Till röstombud för samma period väljs Cecilia Björk (S) med Inger Fredriksson (C) som 
ersättare.

Nicklas Adamsson (MP). Lilli Márton (MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony 
Rosendahl (V) delatar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i +Katrineholm. Kommunen disponerar två platser 
som ordinarie ledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med 
högst 7 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning föreslår Joha Frondelius (KD) att Inger 
Fredriksson (C) utses som ersättare för röstombudet. 

Beslutet skickas till:

+Katrineholm

Pierre Jansson

Jessica Sjöberg

Cecilia Björk

Inger Fredriksson

Kommunledningsförvaltningen - nämndadministration

Akten
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§ 49 KS/2023:71

Val av styrelseledamöter och röstombud för 
Katrinehoms Tekniska College AB (KTC AB), 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till styrelsen för 

Katrineholms Tekniska College AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2027

Ledamöter

Ulrica Truedsson (S)

Anne Hofstedt (M)

Ingela Wallace (C)

2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud till bolagsstämmor med 
Katrineholms Tekniska College AB under samma tid som ovan:

Röstombud Ersättare för röstombud

Anneli Hedberg (S) Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Aktieägaravtalet och bolagsordningen för Katrineholms Tekniska College AB (KTC) anger 
att styrelsen ska bestå av en till fem ledamöter, med eller utan suppleanter. Består 
styrelsen av mindre än tre ledamöter ska minst en och högst tre suppleanter väljas. Vid 
bildandet av bolaget 2011 utsåg kommunen tre ledamöter samt röstombud med 
ersättare.

Ledamöter och eventuella ersättare väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma.

Enligt aktieägaravtalet ska delägare ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en 
suppleant för ordinarie ledamot. Styrelsens ordförande ska utses på bolagsstämman.

Beslutet skickas till:
Katrineholms Tekniska College AB
Ulrica Truedsson
Anne Hofstedt
Ingela Wallace 
Anneli Hedberg
Christer Sundqvist
Akten
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§ 50 KS/2023:72

Val av styrelseledamöter och röstombud till 
Katrineholms Entreprenörcentrum (Katec) 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till Katrineholms 

Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med 
ordinarie stämma 2027:

Styrelseledamöter 

Magnus Runesson

Jakob Jansson

2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud vid bolagsstämmor med 
Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027:

Röstombud Ersättare för röstombud

Christer Sundqvist (M) Joha Frondelius (KD)

Nicklas Adamsson (MP), Lilli Márton (MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony 
Rosendahl (V) delatar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB och ska 
inför bolagsstämman nominera två ledamöter till bolagets styrelse. Ett röstombud med 
ersättare ska även utses.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Nicklas 
Adamsson (MP). Inger Fredriksson (C) föreslår att Joha Frondelius (KD) utses som 
ersättare för röstombudet. 

Beslutet skickas till:

Katrineholms Entreprenörcentrum 
Carina lloyd
Jakob Jansson
Christer Sundqvist
Joha Frondelius, 
Akten
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§ 51 KS/2023:78

Val av ombud till Sörmlands turismutveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer +Katrineholms VD Jakob Jansson till att företräda 
Katrineholms kommun som ombud i Sörmlands Turismutveckling AB fram till ordinarie 
årsstämma 2027.

Sammanfattning av ärendet
Som aktieägare i Sörmlands Turismutveckling AB (STUA) ska Katrineholms kommun välja 
ett ombud till att företräda kommunen vid årsstämmor.

+Katrineholms VD Jakob Jansson är nominerad till ombud.

Beslutet skickas till:

Sörmlands turismutveckling AB

Jakob Jansson

Akten
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§ 52 KS/2022:419

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till ombud och ersättare till Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2023-2027:

Ombud Ersättare

Joakim Truedsson (S) Robert Zweiniger (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2023-2027. 

Beslutet skickas till:

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Joakim Truedsson

Robert Zweiniger

Akten
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§ 53 KS/2023:73

Val av representant till Inera, mandatperioden 2023-
2027 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att digitaliseringschef Andreas Peterzén representerar 
Katrineholms kommun vid ägarsamråd samt bolagsstämmor för Inera AB fram till år 
2027.

Sammanfattning av ärendet
Som aktieägare i Inera AB blir Katrineholms kommun kallade till ägarsamråd samt 
bolagsstämmor. Kommunen behöver därmed utse en representant till dessa 
sammanträden.

Beslutet skickas till:

Inera AB

Andreas Peterzén

Akten
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§ 54 KS/2022:461

Val av röstombud och ersättare till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till ombud och ersättare till Kommuninvest 
Ekonomisk förening från och med ordinarie föreningsstämma 2023 till och med 
ordinarie föreningsstämma 2027:

Ombud Ersättare

Lars Härnström (M) Joha Frondelius (KD)

Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony 
Rosendahl (V) deltar inte i belsutet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har att utse ett ombud med ersättare att representera 
kommunen på Kommuninvests föreningsstämma.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning föreslår Inger Fredriksson (C) att Joha 
Frondelius (KD) utses som ersättare för ombudet.

Beslutet skickas till:

Kommuninvest Ekonomisk förening

Lars Härnström

Joha Frondelius

Akten
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§ 55 KS/2023:79

Val av ombud till Leader Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) till Katrineholms kommuns ombud vid 
Leader Södermanlands årsstämmor under perioden 2023 – 2026.

Sammanfattning av ärendet
Leader Södermanland har inkommit med en uppmaning till kommunen om att utse ett 
ombud för Katrineholms kommun till föreningens årsstämma. 

Beslutet skickas till:

Leader Sörmland

Christer Sundqvist

Akten
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§ 56 KS/2023:105

Årsredovisning 2022, Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning för 2022 

med ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga sex.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 16,4 mnkr av årets resultat till 

resultatutjämningsfonden (RUR).

Sammanfattning av ärendet
Året inleddes med minskade pandemirestriktioner och förväntan om en 
normalkonjunktur redan under 2023. I februari invaderade Ryssland Ukraina, vilket helt 
förändrade förutsättningarna för den globala samhällsekonomin och säkerhetspolitiken.

Trots kostnadsökningar till följd av en stegrande inflation, den högsta på 30 år, visar 
kommunkoncernen ett högt resultat (114,8 mnkr). Kommunens resultat (99,3 mnkr) har 
förbättrats jämfört föregående år, främst till följd av högre skatteintäkter än förväntat. 
För att minska framtida kostnader har Katrineholms fastighetsbolag AB ökat underhållet 
på bostäder och verksamhetslokaler samt utrangerat fastigheter, vilket förklarar det 
lägre resultatet jämfört tidigare år. Även kommunens resultat omfattar flera åtgärder för 
att minska framtida kostnader.

Det positiva resultatet och högre skatteintäkter innebär att två av kommunens tre 
finansiella resultatmål uppnås. De senaste årens behov av investeringar innebar att 
målet för avskrivningar däremot inte kunde nås. När det gäller verksamhetsmålen finns 
exempel på områden där kommunen visar på hög måluppfyllelse och områden med 
utmaningar. Totalt anges 51 resultatmål i kommunplan 2019-2022. Av dessa bedöms 67 
procent som uppnådda under året, 29 procent som delvis uppnådda och 4 procent som 
ej uppnådda. Den samlade bedömningen är att kommunen, trots utmaningar inom vissa 
områden, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2022 
och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning.

Förändringen av antalet invånare har inneburit färre barn inom förskola och grundskola, 
vilket medfört att verksamheten har och kommer att behöva anpassas efter minskande 
volymer. Den spirande lågkonjunkturen har ännu inte nått arbetsmarknaden och under 
året har bland annat hushåll med försörjningsstöd, antalet deltagare i en 
arbetsmarknadsåtgärd samt antalet sociala kontrakt fortsatt att minska.

Samtidigt är arbetslösheten jämförelsevis hög i kommunen med grupper som står långt 
från arbetsmarknaden. En arbetskraftsreserv som behöver rustas för att få in en fot på 
arbetsmarknaden. Detta är en utmaning då lågkonjunkturen riskerar att ytterligare höja 
arbetslösheten.

Pandemin fortsatte att påverka sjukfrånvaron även 2022. En faktor till den höga 
sjukfrånvaron bedöms vara att fler stannar hemma vid symptom, Rekryteringsbehovet 
är fortsatt högt, främst gällande vissa yrkes- och specialistkompetenser. Behovet 
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påverkas också av pensionsavgångar och en ökad personalomsättning jämfört tidigare. 
Det kan vara en effekt av att arbetsmarknaden har återgått till ett mer normalt läge efter 
pandemin och ökat rörlighet på arbetsmarknaden. Med färre barn och fler äldre 
förändras också kompetensbehoven inom kommunen.

Flera stora investeringar i verksamhetslokaler stod klara 2022 och fler kommer att stå 
klara 2023. I kombination med högre ränte- och kostnadsnivåer innebär detta höjda 
lokalkostnader för kommunen. Arbetet med fastighetsplanering behöver intensifieras 
för en optimerad resursanvändning. För att möta kommande utmaningar är det också 
viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktionskraft både som plats och som 
arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög kvalitet i 
förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att fler 
ska söka jobb, bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-03-08, § 50

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-06

 Årsredovisning 2022

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl 
(V), Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), 
Alexander Forss (KD), Nicklas Adamsson (MP), Dag Dunås (KD), Ulrica Truedsson (S), 
Johanna Karlsson (S), Banu Arslan (L) och Björn Wahlund (L).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Alexander Forss (KD), Nicklas 
Adamsson (MP), Ulrica Truedsson (S), Johanna Karlsson (S) och Banu Arslan (L), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Revisorerna

Bolagen

Akten
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§ 57 KS/2023:135

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2022 
med ansvarsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2022, 
kommunstyrelsen, nämnderna, beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ ansvarsfrihet för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedömer revisorerna att styrelse, nämnder och beredningar med 
undantag för socialnämnden i Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna noterar att socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till 
-19,3 mnkr vilket de ser allvarligt på. Då nämnden under flera år redovisat underskott är 
det angeläget att nämnden omgående vidtar åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
Revisionen avser nogsamt följa nämndens ekonomiska utveckling under 2022.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De noterar dock 
att det finns osäkerhet i balansräkningens poster kopplat till finansiell leasing men att 
resultatpåverkan inte är väsentlig.

Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll 
har varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.

Ärendets handlingar
 Revisionsberättelse 2022 Katrineholms kommun

 Revisorernas redogörelse 2022 Katrineholms kommun

 Granskning årsredovisning Katrineholms kommun 2022

 Granskning Katrineholms kommun – god ekonomisk hushållning

 Revisors yttrande om bokslutet 2022-12-31 Katrineholms Fastighet AB

 Revisors yttrande om bokslutet 2022-12-31 Katrineholms Industrihus AB 2022

 Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB 2022

 Granskningsrapport Katrineholms Vatten och Avfall AB 2022

 Granskningsrapport Sörmland Vatten och Avfall AB 2022
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Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1582937



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-03-20 18 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 58

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.35.

Överläggningarna återupptas klockan 20.00. 

Comfact Signature Referensnummer: 1582937



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-03-20 19 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 59 KS/2023:93

Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet (i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser om minoritetsåterremiss) för komplettering enligt följande:

- Utredning om skolans betydelse för samhället Strångsjös utvecklingsmöjligheter. I 
översiktsplan 2030, del landsbygden, pekas Strångsjö ut som utvecklingsort.

- Konsekvenser för Forssjö skola vid en flytt, status på skolbyggnader, elevunderlag 
samt prognos över förväntat elevunderlag mot bakgrund av genomförd och 
planerad bebyggelse.

- Utifrån barnperspektivet – utredning om hur barn påverkas av den förlängda 
skoldagen utifrån det kommande resandet.

- Utredning som svarar på frågan varför inte kommunens skolor håller den kvalitet 
som gör att föräldrar väljer kommunens skolor i första hand.

- Strångsjös skola betydelse för samhällets civila beredskap (civilförsvar). 

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2020 noterade bildningsförvaltningen en kraftig minskning av de redan låga 
antalen inskrivna elever på Strångsjö skola. De kommande tre mätningarna bekräftades 
indikationerna av att antalet elever inskrivna på Strångsjö skola sjunker och i slutet av år 
2022 kunde förvaltningen konstatera att trenden håller i sig sju mätningar i rad.

Till hösten 2023 bedömer bildningsförvaltningen att endast cirka 40 elever kommer att 
vara inskrivna på Strångsjö skola; en siffra som ständigt har minskat sedan höstterminen 
2020. De årskurser som främst är berörda av det sjunkande elevantalet är årskurs 4-6.

Samtidigt har bildningsförvaltningen under flera års tid haft svårigheter med rekrytering 
av behöriga lärare till Strångsjö skola. I samband med de vikande elevantalen fortsatte 
rekryteringsproblematiken för att sedan eskalera till utomordentliga svårigheter under 
de sista åren. I skrivande stund är endast en pedagog på skolan behörig för uppdraget i 
förskoleklass medan skolan till höstterminen 2023 står inför en rekrytering av hela 
personalstyrkan.

Bildningsförvaltningen har på grund av denna situation fått i uppdrag av 
bildningsnämnden att göra en utredning med syfte att identifiera metoder för att möta 
dessa strukturförändringar och komma med förslag på insatser för att i framtiden 
kvalitetssäkra en trygg, likvärdig skola med hög utbildningskvalitet för alla elever.

Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
bör satsa på att genomföra ett antal omedelbara insatser som förväntas ge betydande 
och direkt effekt på såväl undervisningskvalitet som effektiv användning av tillgängliga 
personella resurser. Vilket bland annat innebär flytt av all verksamhet, F-6 och 
fritidshem, från Strångsjö skola till Forssjö skola.
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 35

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Bildningsnämndens beslut, 2015-02-14, § 15

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen

 Utredning bildningsförvaltningen – Strångsjö skola

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius 
(KD), Ingela Wallace (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), 
Mica Vemic (SD), Björn Wahlund (L), Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger 
Fredriksson (C), Dag Dunås (KD), Alexander Forss (KD), Anneli Hedberg (S), Anne Hofstedt 
(M), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomqvist (S) och Fredrik Ahlman (M).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Ingela Wallace (C), Ewa Callhammar (L), 
Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson (C), Dag Dunås 
(KD) och Alexander Forss (KD), att ärendet i första hand ska återremitteras med följande 
motivering

Beslutsunderlaget ska kompletteras med följande:

- Utredning om skolans betydelse för samhället Strångsjös utvecklingsmöjligheter. I 
översiktsplan 2030, del landsbygden, pekas Strångsjö ut som utvecklingsort.

- Konsekvenser för Forssjö skola vid en flytt, status på skolbyggnader, elevunderlag 
samt prognos över förväntat elevunderlag mot bakgrund av genomförd och 
planerad bebyggelse.

- Utifrån barnperspektivet – utredning om hur barn påverkas av den förlängda 
skoldagen utifrån det kommande resandet.

- Utredning som svarar på frågan varför inte kommunens skolor håller den kvalitet 
som gör att föräldrar väljer kommunens skolor i första hand.

- Strångsjös skola betydelse för samhällets civila beredskap (civilförsvar). 

I andra hand yrkar Joha Frondelius (KD), med instämmande av Ingela Wallace (C), Ewa 
Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson (C), Dag Dunås 
(KD) och Alexander Forss (KD) på avslag.

Mica Vemic (SD) yrkar i andra hand på ändring av beslutet med att flytta verksamheten 
för årskurserna 4 – 6 till Forssjö skola från och med höstterminen 2023.

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Johan 
Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S), Anne Hofstedt (M), Johanna 
Karlsson (S), Stefan Blomqvist (S) och Fredrik Ahlman (M), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg 
(S), Anne Hofstedt (M), Johanna Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M) och 
Stefan Blomkvist (S) att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Mica Vemics (SD) ändringsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige. Därefter ställer ordföranden 
proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Hon finner att ärendet 
ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas.

Ordförande redovisar följande förslag till beslutsgång som innebär att den som röstar ja 
bifaller att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej bifaller återremissyrkandet. 
Ordföranden konstaterar att det krävs 17 röster för en minoritetsåterremiss. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Därefter genomförs voteringen som resulterar i 31 ja-röster och 20 nej-röster. Detta 
innebär att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 
Resultatrapporten, som redovisar vem som har röstat ja och vem som har röstat nej 
redovisas som bilaga A i fullmäktiges protokoll.

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Akten
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§ 60 KS/2023:90

Åläggande om gångbanerenhållning m.m. 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat styrdokument Åläggande om 
gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06) i enlighet med service- och tekniknämndens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade den 26 januari 2023 att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Åläggande om gångbanerenhållning 
m.m. i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag.

I styrdokumentet regleras fastighetsinnehavares ansvar för viss renhållning och 
vinterväghållning ifråga om gångbana eller annat utrymme utanför fastigheterna som 
behövs för gångtrafiken.

Det nya förslaget innehåller i sak inga större förändringar utan är en uppdatering till 
aktuell lagstiftning samt en anpassning till Katrineholms kommuns grafiska profil.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 36

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Service- och tekniknämndens beslut, 2023-01-26, § 9

 Förslag: Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06)

 Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (KFS 2.06), KF 1995-12-18, § 290

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 61 KS/2023:68

Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av ägardirektiv för Katrineholm 
Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten och 
Avfall AB (KVAAB) finns det behov av att revidera lydelserna under paragraf 5, 
Underställningsplikt.

Bakgrund till förändringen handlar om begreppet större investeringar kopplat till 
bolagets verksamhetsområde samt respektive kommuns syn på begreppet en större 
investering. I ägardirektivet för SVAAB definieras en större investering till större än 150 
prisbasbelopp. I motsvarande direktiv för KVAAB anges 200 prisbasbelopp. För år 2023, 
där prisbasbeloppet uppgår till 52 500 kr, motsvarar prisbasbeloppen i kronor 7 875 000 
kr respektive 10 500 000 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska bolagets styrelse fastställa de reviderade 
ägardirektiven. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 37

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Förslag - Revidering av ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB

Beslutet skickas till: 

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 62 KS/2023:69

Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att Flen och Vingåker fattar 
likalydande beslut, godkänna revidering av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall 
AB.

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten och 
Avfall AB (KVAAB) finns det behov av att revidera lydelserna under paragraf 5, 
Underställningsplikt.

Bakgrund till förändringen handlar om begreppet större investeringar kopplat till 
bolagets verksamhetsområde samt respektive kommuns syn på begreppet en större 
investering. I ägardirektivet för SVAAB definieras en större investering till större än 150 
prisbasbelopp. I motsvarande direktiv för KVAAB anges 200 prisbasbelopp. För år 2023, 
där prisbasbeloppet uppgår till 52 500 kr, motsvarar prisbasbeloppen i kronor 7 875 000 
kr respektive 10 500 000 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska bolagets styrelse fastställa de reviderade 
ägardirektiven. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 38

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Förslag - Revidering av ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Flens kommun

Vingåkers kommun

Akten
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§ 63 KS/2022:143

Svar på motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD), 
Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 27 april 2022 som utmynnar i yrkandet:

”En omarbetad trafikplanering vid Kvarnenkorset där erfarenhet av liknande 
trafikmodeller ska vara styrande”

Motionen har sänts på remiss till service- och tekniknämnden som beslutade om ett 
yttrande 2023-01-26. I yttrandet framgår att korsningen är utformad med syfte att vara 
säker för oskyddade trafikanter och ge gående företräde. Bedömningen är bland annat 
att ombyggnation av korsningen lett till en ökad tillgänglighet för alla trafikslag samt 
mindre barriäreffekter än tidigare. Service- och tekniknämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 39

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-02-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-08

 Service- och tekniknämndens beslut, 2023-01-26, § 5

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-12-27

 Motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors, 2022-04-27

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Dag Dunås (KD), Anneli Hedberg (S), 
Björn Wahlund (L), Fredrik Ahlman (M), Nicklas Adamsson (MP) och Roger Ljunggren (S).

Förslag och yrkande

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlman (M) och Roger Ljunggren 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till belsut.
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Dag Dunås (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L), 
bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Dag Dunås (KD) med fleras yrkande. Hon finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 64 KS/2023:85

Redovisning av obesvarade motioner - februari 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger 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 7 februari 
2023 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. 
Den äldsta motionen väcktes i april 2022. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-02-15, § 40

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-07

 Sammanställning över obesvarade motioner – februari 2023

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 65 KS/2023:34

Svar på interpellation om äldrelyftet 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Björn Wahlund (L) och Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor:

- ”Anser kommunstyrelsens ordförande att kompetens inom äldrevården är tillräckligt

- Hur och på vilket sätt prioriterar kommunstyrelsens ordförande 
kompetensutvecklingen

- Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen har förmåga att höja 
personalens kompetens”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om äldrelyftet, 2023-01-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Johan Söderberg 
(S), Ewa Callhammar (L) och Johanna Karlsson (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 66 KS/2023:113

Svar på interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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

”Vad ska ordförande och majoriteten göra för att säkerställa tillräckliga stödresurser för 
att de barn med särskilda behov?

Vad ska ordförande och majoriteten göra för att säkerställa att alla barn på skolan ska 
känna trygghet i sin vardag i skolan?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från bildningsnämndens ordförande

 Interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor, 2023-02-21

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Ulrica Truedsson 
(S), Banu Arslan (L), Johan Söderberg (S), Ewa Callhammar (L) och Abukar Ismail (MP).

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1582937



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-03-20 30 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 67 KS/2023:116

Svar på interpellation om kommunens ansvar för 
vinterväghållning 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Rickard Hermansson (SD) och Mica Vemic (SD) har ställt en interpellation till service -och 
tekniknämndens ordförande med följande frågor:

”Hur arbetar kommunen med halkbekämpning?

Vad kan förbättras för att få ner antalet halkolyckor?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från service- och tekniknämndens ordförande, 2023-03-12

 Interpellation om kommunens ansvar för vinterväghållning, 2023-02-22

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Rickard Hermansson (SD), Anneli 
Hedberg (S) och Mica Vemic (SD).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 68 KS/2023:124

Motion om Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i 
Katrineholm kommuns grundskolor 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om 
rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholm kommuns grundskolor. Motionen 
utmynnar i följande ytkande:

”Katrineholms kommun inför gratis frukost på våra kommunala grundskolor.”

Ärendets handlingar 
 Motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Katrineholm kommuns 

grundskolor

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 69

Meddelande 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden godkänner rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2022.

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 4

Biståndstyp Beslutsdatum Kommentar
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Bilaga A kommunfullmäktige 2023-03-20, § 59

Voteringsdetaljer 
Skriv ut

Redogörelse för individuella röster under mötets voteringar

Projekt: 172819
Ändra urval 

Röst
21:28:08 — Flytt av verksamheten vid Strångsjö skola
Rösta Ja för att ärendet ska avgöras idag, Nej för att ärendet ska återremitteras.

Resultat
Ja 31
Nej 20
Ej röstat 0

1 Torgerd Jansson (S) Ja
2 Mirjana Cvrkalj (M) Ja
4 Ulrica Truedsson (S) Ja
5 Fredrik Malmström (S) Ja
6 Christer Sundqvist (M) Ja
7 Johan Söderberg (S) Ja
8 Anneli Hedberg (S) Ja
9 Fredrik Ahlman (M) Ja
10 Helena Gärtner (M) Ja
16 Fredrik Olovsson (S) Ja
17 Åsa Thorell-Russell (S) Ja
18 Carl-Magnus Fransson (M) Ja
19 Martin Edgélius (M) Ja
20 Roger Ljunggren (S) Ja
21 Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) Ja
22 Johanna Karlsson (S) Ja
23 Abukar Ismail (MP) Ja
24 Nicklas Adamsson (MP) Ja
29 Gunilla Magnusson (S) Ja
31 Cecilia Björk (S) Ja
32 Marie-Louise Karlsson (S) Ja
33 Tony Karlsson (S) Ja
34 Börje Söderström (S) Ja
36 Stefan Blomqvist (S) Ja
40 Zeljko Klemse (S) Ja
41 Martina Henke (S) Ja
42 Gunnar Ljungqvist (S) Ja
201 Anne Hofstedt (M) Ja
202 Wahid Moosawi (M) Ja
212 Tommy Eriksson (S) Ja
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Röst
213 Mariam Yassin Mahi (S) Ja
3 Marian Loley (KD) Nej
11 Ewa Callhammar (L) Nej
12 Björn Wahlund (L) Nej
13 Alexander Forss (KD) Nej
14 Dag Dunås (KD) Nej
15 Joha Frondelius (KD) Nej
26 Nina Gual (C) Nej
27 Inger Fredriksson (C) Nej
37 Thomas Selig (V) Nej
38 Anita Johansson (V) Nej
39 Tony Rosendahl (V) Nej
44 Jonah Håkansson (SD) Nej
45 Camilla Hermansson (SD) Nej
47 Filip Lindahl (SD) Nej
48 Mica Vemic (SD) Nej
50 Britt Gustafsson (SD) Nej
51 Elsie Egestål (SD) Nej
206 Ingela Wallace (C) Nej
226 Peter Gustafsson (SD) Nej
227 Rickard Hermansson (SD) Nej
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