
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-08-29 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 18:40
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), Helena 
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson 
(C), Cecilia Björk (S), Carl-Magnus Fransson (M), Fredrik Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP), 
Nicklas Adamsson (MP), Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Michael 
Hagberg (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Roger 
Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (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), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Inger Fredriksson (C), Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Anne 
Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Britt 
Gustafsson (SD), Camilla Hermansson (SD)

Ersättare Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C), Marianne Körling-Ström (L), Carl-Johan Forss (KD), Alf 
Andersson (S), Martin Alm (S), Göran Svenningson (V)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Gunnar Ljungqvist (S)

Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-09-05

Paragrafer § 81-  § 94

Datum för anslags uppsättande 2022-09-06 Datum för anslags nedtagande 2022-09-29

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-08-29 2 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning

§ 81 Fastställande av dagordning

§ 82 Meddelanden gällande förtroendevalda

§ 83 Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

§ 84 Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021

§ 85 Upphörande av styrdokument - Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy

§ 86 Årsredovisning Samordningsförbundet RAR  2021

§ 87 Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland

§ 88 Svar på interpellation om olja i avloppsnätet

§ 89 Svar på interpellation om säker skolväg i Sköldinge

§ 90 Fråga om platser inom äldreomsorgen

§ 91 Motion om att eliminera onödigt höga gupp

§ 92 Motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

§ 93 Interpellation om energirådgivningen

§ 94 Meddelande - Uppföljning av kommunplan 2019-2022
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§ 81

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.
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§ 82

Meddelanden gällande förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 13 
juni 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Katrineholm

Parti: Sverigedemokraterna

Ny ersättare: Jimmy Peppas

Avgången: ersättare Per-Ola Fransson

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 13 
juni 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Katrineholm

Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Ny ersättare: Martin Alm

Avgången: ersättare Berit Örtell

Comfact Signature Referensnummer: 1439521



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-08-29 5 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 83 KS/2018:482

Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jennie Lundborg (S) från uppdraget som ersättare i 
service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundborg (S) har i skrivelse daterad 11 augusti 2022 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden.

Beslutet skickas till:

Jennie Lundborg

Service- och tekniknämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 84 KS/2022:81

Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktig beslutar att godkänna uppföljningen enligt Program för privata 
utförare 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kapitel § 3 ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet också ska anges hur kommunfullmäktiges mål 
och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

I Katrineholms kommuns program står det bland annat att nämnderna årligen ska göra 
uppföljningar av sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. En 
sammanställning av varje nämnds uppföljning ska inlämnas till 
kommunledningsförvaltningen och ska innehålla antal och omfattning av privata 
utförare samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus i 
sammanfattningen bör läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade 
åtgärder. 

Samtliga nämnder har gjort uppföljningar utifrån de egna verksamhetsområdena. Några 
nämnder har bedömt att de inte har några privata utförare, medan andra har flertalet. 
De avvikelser som har upptäckts har alla hanterats och handlingsplaner har upprättats i 
de fall det har funnits behov.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-15, § 76

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Samtliga nämnders sammanfattningar av gjorda uppföljningar (återfinns i akt och i 
respektive nämnds protokoll)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 85 KS/2022:183

Upphörande av styrdokument - Katrineholms 
kommuns kommunikationspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet Katrineholms kommuns kommunikationspolicy har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Innehållet i den nuvarande policyn utgår från andra 
redan antagna dokument såsom Vision 2025 och varumärkeshandboken, men även från 
de lagar som styr som exempelvis tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen, diskrimineringslagen och språklagen. 

I kommunstyrelsens reglemente står det även att kommunstyrelsen ska verka för att 
kommuninvånarna, andra myndigheter, media och övriga intresserade får en god och 
riktig information om kommunens verksamhet och politiska beslut. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy kan upphöra att gälla och att ett tjänstemannaunderlag i form av 
en riktlinje och/eller en handlingsplan tas fram som stöd för hur Katrineholms kommun 
arbetar med kommunikation. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-15, § 77

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-30

 Antagen - Katrineholms kommuns Kommunikationspolicy gäller från 1 januari 
2020.pdf

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - kommunikationsavdelningen

Akten
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§ 86 KS/2022:190

Årsredovisning Samordningsförbundet RAR  2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2021, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt 
lägger årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2021 
inklusive revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Resultatet för 2021 uppgår till -2,7 miljoner kronor. Resultatet är i enlighet med budget 
då förbundet hade ett ingående eget kapital på 5,6 miljoner kronor. Nationella rådet har 
rekommendationer om hur mycket samordningsförbunden bör ha i eget kapital och RAR 
låg tidigare för högt. Med årets resultat bedöms de ligga i nivå med 
rekommendationerna. 

I revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:

 Avseende skatter och avgifter rekommenderas att dessa betalas i rätt tid för att 
undvika eventuella förseningsavgifter.

 Att bokslutsdokumentationen avseende specifikation av innehåll i respektive 
balanspost förbättras.

 Att avstämningar av balanskonton i periodbokslut och årsbokslut förbättras.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-15, § 78

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31

 Protokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2022-03-18

 Årsredovisning 2021 – Samordningsförbundet RAR 

 KPMG Granskningsrapport 2021

 KPMG Revisionsrapport 2021
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 Revisionsberättelse 2021

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR

Akten
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§ 87 KS/2022:191

Fastställande av 2023 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 
budget för år 2023 samt att kommunens medlemsinsats på 458 854 kronor beaktas i 
kommande budgetprocess för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner, 
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan 
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, Region 
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan 
medlemskommunerna.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2023 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år 2023 är sammanlagt 
16 miljoner kronor, det vill säga samma nivå som för 2022.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 458 854 kronor. Summan 
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 
1 november 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-06-15, § 79

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR

Akten
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§ 88 KS/2022:212

Svar på interpellation om olja i avloppsnätet 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen sordförande med 
följande frågor:

Fråga 1: Hur tänker du agera utifrån denna händelse i fråga om ansvarig myndighets 
agerande?

Fråga 2: Vad sänder detta ärende för signaler till allmänheten utifrån 
anmälningsplikten?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om olja i avloppsnätet, 2022-06-05

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan 
Söderberg (S) och Nicklas Adamsson (MP).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 89 KS/2022:211

Svar på interpellation om säker skolväg i Sköldinge 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Victoria Barrsäter (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 
följande fråga:

”På vilket sätt har ni i majoriteten verkat för att det blir en gång- och cykelväg mellan 
Kanntorp och Sköldinge skola de senaste två åren?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 

 Interpellation om säker skolväg i Sköldinge, 2022-06-08

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 90 KS/2022:284

Fråga om platser inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande gällande platser inom äldreomsorgen. Följande frågor framställs:

”Hur många platser kommer försvinna på Strandgården till förmån för LSS?

Hur många platser SÄBO kommer det vara på Strandgården?

Vi har i dagsläget 29 färre platser mot innan Duvegården blev färdigt pga tomställningar, 
är det inte dags att istället öppna alla 7 avdelningarna på Strandgården för SÄBO med 
tanke på köerna och åldersstrukturen i Katrineholm?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om platser inom äldreomsorgen, 2022-08-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) och Marie-
Louise Karlsson (S).

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 91 KS/2022:267

Motion om att eliminera onödigt höga gupp 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en 
motion om att eliminera onödigt höga gupp. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att det påbörjas en justering av höga gupp så fort det är möjligt.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att eliminera onödigt höga gupp, 2022-07-03

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 92 KS/2022:268

Motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en 
motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen utreder möjligheten att tillämpa IOP utifrån nya förändrade villkor och 
samtidigt skapa nya lösningar mellan kommun och förening […]”

Ärendets handlingar 
 Motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap), 2022-07-03

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 93 KS/2022:286

Interpellation om energirådgivningen 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlott Olsson (C) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor:

”Hur ser du på framtiden för energirådgivningen i Katrineholm?

När kan en ny energi- och klimatrådgivare vara i tjänst?”

Ärendets handlingar 
 Interpellation om energirådgivningen, 2022-08-24

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 94 KS/2022:163

Meddelande - Uppföljning av kommunplan 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Uppföljning av kommunplan 2019-2022

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2022 godkänt uppföljningen av kommunplan 2019-
2022, lagt den till handlingarna samt beslutat meddela den till kommunfullmäktige.

Dnr KS/2022:163-1.4.1
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