
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2023-02-27 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 21:10
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M) 1:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), 

Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), 
Fredrik Ahlman (M), Björn Wahlund (L), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius 
(KD), Fredrik Olovsson (S) (t.o.m § 30), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), 
Martin Edgélius (M), Roger Ljunggren (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Johanna Karlsson 
(S), Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Inger Fredriksson (C), Gunilla Magnusson (S), 
Milos Smitran(M), Cecilia Björk (S), Marie-Louise Karlsson (S), Börje Söderström (S), Ahmed 
Musse (S), Stefan Blomqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V) 
(t.o.m § 30), Zeljko Klemse (S), Martina Henke (S), Gunnar Ljungqvist (S), Christoffer Öqvist (M) 
(t.om. § 37), Jonah Håkansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), 
Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Anne Hofstedt (M), Wahid Moosawi (M) (fr.om. § 38), Ingela Wallace (C), Inger Hult (L), John G 
Ogenholt (KD), Tommy Eriksson (S), Emil Svensson (S), Linda Rosenlund (S) (fr.o.m § 31), Rue 
Lindqvist (V) (fr.o.m § 31), Peter Gustafsson (SD), Jan Lilja (SD), Matthes Olsson (SD)

Ersättare Saif Ullah (M), Robert Zweiniger (M), Banu Arslan (L), Johanna Hellberg (KD), Karin Frisk (S), 
Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Franca Baban (S), Britt-Inger Karlsson (S), Göran 
Svenningson (V), Lilli Márton (MP)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Cecilia Björk (S)

Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justering 2023-03-07

Paragrafer § 17-  § 44

Datum för anslags uppsättande 2023-03-07 Datum för anslags nedtagande 2023-03-30

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1566732
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Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 17 Fastställande av dagordning

§ 18 Entledigande av ledamot i kulturnämnden

§ 19 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

§ 20 Entledigande och val av ledamot och tillika 2:e vice ordförande i 
bildningsnämnden

§ 21 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

§ 22 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), 
lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-
2026

§ 23 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB), 
lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-
2026

§ 24 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB), 
lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-
2026

§ 25 Val av ledamöter i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), 
lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-
2026

§ 26 Val av röstombud samt ersättande röstombud till Hjälmarens 
Vattenförbund, mandatperioden 2023-2026

§ 27 Val av röstombud samt ersättande röstombud till Hjälmarens 
Vattenvårdsförbund, mandatperioden 2023-2026

§ 28 Val av styrelseledamot samt röstombud till Energikontoret i Mälardalen AB

§ 29 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun

§ 30 Ajournering

§ 31 Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren

§ 32 Revidering av allmänt nämndreglemente

§ 33 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§ 34 Revidering av förbundsordningen för samordningsförbundet RAR

§ 35 Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS

§ 36 Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark

§ 37 Svar på motion om ljusslinga på Åsen
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§ 38 Svar på Interpellation om äldrelyftet

§ 39 Motion om ett levande Köpmangatan

§ 40 Motion om skräp i korgen och inte på backen

§ 41 Motion om kulturstrategiskt råd

§ 42 Interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor

§ 43 Interpellation kommunens ansvar för vinterväghållning

§ 44 Meddelanden
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§ 17

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.

Comfact Signature Referensnummer: 1566732



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-02-27 5 (43)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 18 KS/2022:384

Entledigande av ledamot i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Carina Clarvind (MP) som ledamot i kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Carina Clarvind (MP) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Carina Clarvind

Miljöpartiets gruppledare

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 19 KS/2022:387

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Carina Gillberg (KD) från sitt uppdrag som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Åke Hillborg (KD) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Carina Gillberg (KD) har i skrivelse begärt att bli entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kristdemokraterna nominerar Åke Hillborg (KD) 
som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Carina Gillberg

Åke Hillborg

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 20 KS/2022:388

Entledigande och val av ledamot och tillika 2:e vice 
ordförande i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Victoria Barrsäter (C) från uppdraget som ledamot 

och tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Ingela Wallace (C) som ledamot i bildningsnämnden till 
och med den 31 december 2023.

3. Kommunfullmäktige väljer Ingela Wallace (C)  som 2:e vice ordförande i 
bildningsnämnden för samma period.

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas 
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 3.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot och tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden.

Centerpartiet nominerar i skrivelse Ingela Wallace (C) som ny ledamot i 
bildningsnämnden.

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Centerpartiet 
(Ingela Wallace) och Sverigedemokraterna (Rickard Hermansson). 

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Christer 
Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Nicklas 
Adamsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Björn Wahlund (L).

Förslag och yrkande

Av tjänsteskrivelsen framgår att Victoria Barrsäter (C) och Rickard Hermansson (SD) har 
nominerats till andre vice ordförande i bildningsnämnden.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på beslutspunkterna 1 och 2 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Därefter ställer ordföranden proposition på de inkomna nomineringarna till 2:e vice 
ordförande som inkommit och finner att fullmäktige utser Ingela Wallace (C).

Omröstning

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
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Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avlämnar 
sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. Cecilia Björk (S) och Inger 
Fredriksson (C) övervakar rösträkningen.

Johan Söderberg (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen 
inte deltar i beslutet. Christer Sundqvist (M) uttalar att motsvarande gäller för 
Moderaternas partigrupp. 

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 21 stycken, övriga 29 röstande deltar inte i beslutet. Valsedlarna 
delas upp i två grupper och räknas. En röst konstateras ogiltig.

Med 12 röster för Ingela Wallace (C) och 8 röster för Rickard Hermansson (SD) utses 
Ingela Wallace (C) till andre vice ordförande i bildningsnämnden. 

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Victoria Barrsäter 

Ingela Wallace

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 21 KS/2022:388

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Inger Fredriksson (C) från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer May Altizini (C) som ersättare i bildningsnämnden till och 

med den 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i bildningsnämnden. Centerpartiet nominerar May Altizini (C) som ny ersättare 
i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Inger Fredriksson

May Altizini

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 22 KS/2023:37

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets 
AB (KFAB), lekmannarevisorer och röstombud samt 
ersättare, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till slutet av 

årsstämman 2027 följande representanter till Katrineholms Fastighets AB:

Roger Ljunggren (S)

Cecilia Björk (S)

Gunnar Ljungqvist (S)

Barbro Skogberg (S)

Birger Johansson (S)

Lars Härnström (M)

Oscar Dieden (M)

Ulf Rosen (KD)

Ewa Callhammar (L)

Mica Vemic (SD)

Vakant

2. Till ordförande för samma period utses Roger Ljunggren (S).
3. Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M).
4. Till lekmannarevisor utses Jan-Olov Karlsson (S) och ersättare Birgitta Hagdahl (S).
5. Till röstombud utses Karin Frisk (S) och ersättare Christer Sundqvist (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande, två lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare för röstombud till 
styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) för mandatperioden 2023 – 2026.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Johan 
Söderberg (S).
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Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar att Karin Frisk (S) utses till röstombud och Christer Sundqvist 
(M) till ersättare röstombud.

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Roger Ljunggren

Cecilia Björk

Gunnar Ljungqvist

Barbro Skogberg

Birger Johansson

Lars Härnström

Oscar Dieden

Ulf Rosen

Ewa Callhammar

Mica Vemic

Jan-Olov Karlsson

Birgitta Hagdahl

Karin Frisk

Christer Sundqvist

Kommunledningsförvaltningen - Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 23 KS/2023:36

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer och 
röstombud samt ersättare, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till slutet av 

årsstämman 2027 följande representanter till Katrineholms Industrihus AB:

Roger Ljunggren (S)

Cecilia Björk (S)

Gunnar Ljungqvist (S)

Barbro Skogberg (S)

Birger Johansson (S)

Lars Härnström (M)

Oscar Dieden (M)

Ulf Rosen (KD)

Ewa Callhammar (L)

Mica Vemic (SD)

Vakant

2. Till ordförande för samma period utses Roger Ljunggren (S).
3. Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M).
4. Till lekmannarevisor utses Jan-Olov Karlsson (S) och ersättare Birgitta Hagdahl (S).
5. Till röstombud utses Karin Frisk (S) och ersättare Christer Sundqvist (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja elva ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande, två lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare för röstombud till 
styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB) för mandatperioden 2023 – 2026.

Nomineringar har inkommit från partierna och revisorerna. Vid utskicket har 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet bett att få återkomma med nominering av ledamot, varav 
den platsen lämnas vakant.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Johan 
Söderberg (S).
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Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar att Karin Frisk (S) utses till röstombud och Christer Sundqvist 
(M) till ersättare röstombud.

Beslutet skickas till:

Katrineholms Industrihus AB

Roger Ljunggren

Cecilia Björk

Gunnar Ljungqvist

Barbro Skogberg

Birger Johansson

Lars Härnström

Oscar Dieden

Ulf Rosen

Ewa Callhammar

Mica Vemic

Jan-Olov Karlsson

Birgitta Hagdahl

Karin Frisk

Christer Sundqvist

Kommunledningsförvaltningen - Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 24 KS/2023:38

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och 
Avfall AB (KVAAB), lekmannarevisorer och röstombud 
samt ersättare, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till slutet av 

årsstämman 2027 följande representanter till Katrineholms Vatten och Avfall AB:

Tony Karlsson (S)

Linda Rosenlund (S)

Carl-Magnus Fransson (M)

Joha Frondelius (KD)

Mica Vemic (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Carl-Magnus Fransson (M).
3. Till vice ordförande för samma period utses Tony Karlsson (S).
4. Till lekmannarevisor utses Lars F Eriksson (M) och ersättare Tony Gustafsson (SD) 
5. Till röstombud utses Anneli Hedberg (S) och ersättare Christer Sundqvist (M).

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande, två lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare för röstombud till 
styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall (KVAAB) för mandatperioden 2023 – 2026.

Nomineringar har inkommit från partierna.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl 
(V) och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar att Anneli Hedberg (S) utses till röstombud och Christer 
Sundqvist (M) till ersättare röstombud.

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB
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Tony Karlsson

Linda Rosenlund

Carl-Magnus Fransson

Joha Frondelius

Mica Vemic

Lars F Eriksson

Tony Gustafsson

Anneli Hedberg

Christer Sundqvist

Kommunledningsforvaltningen- Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 25 KS/2023:39

Val av ledamöter i styrelsen för Sörmland Vatten och 
Avfall AB (SVAAB), lekmannarevisorer och röstombud 
samt ersättare, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till slutet av 

årsstämman 2027 följande representanter till Sörmland Vatten och Avfall AB:

Tony Karlsson (S)

Carl-Magnus Fransson (M)

Bengt Hult (L)

2. Till lekmannarevisor utses Lars F Eriksson (M) och ersättare Tommy Gustafsson (SD)

3. Till röstombud utses Anneli Hedberg (S) och ersättare Christer Sundqvist (M).

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja tre ledamöter, två lekmannarevisorer, ett röstombud 
samt en ersättare för röstombud till styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall (SVAAB) för 
mandatperioden 2023 – 2026.

Nomineringar har inkommit från partierna.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Nicklas 
Adamsson (MP) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar att Anneli Hedberg (S) utses till röstombud och Christer 
Sundqvist (M) till ersättare röstombud.

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Tony Karlsson

Carl-Magnus Fransson

Bengt Hult
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Lars F Fredriksson

Tony Gustafsson

Anneli Hedberg

Christer Sundqvist

Kommunledningsförvaltningen - Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 26 KS/2023:67

Val av röstombud samt ersättande röstombud till 
Hjälmarens Vattenförbund, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) till röstombud och Fredrik Malmström 
(S) till ersättande röstombud i Hjälmarens Vattenförbund från och med ordinarie 
årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse röstombud samt ersättare till röstombudet till Hjälmarens 
Vattenförbund. 

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och en viktig vattenförsörjare för 
hundratusentals människor och är en inkomstkälla för professionella fiskare.

Hjälmarens Vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvara för regleringen av 
Hjälmarens vattennivå, enligt vattendom VA 15/83, underhåll och skötsel av sjöns utlopp 
i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen samt utprickning av farleder i Hjälmaren.

Beslutet skickas till:

Hjälmarens Vattenförbund

Christer Sundqvist

Fredrik Malmström

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 27 KS/2023:75

Val av röstombud samt ersättande röstombud till 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund, mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Fredrik Malmström (S) till röstombud och Christer Sundqvist 
(M) till ersättande röstombud i Hjälmarens Vattenvårdsförbund från och med ordinarie 
årsstämma 2023 till årsstämma 2027.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse röstombud samt ersättare till röstombudet till Hjälmarens 
Vattenvårdsförbund. 

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och en viktig vattenförsörjare för 
hundratusentals människor och är en inkomstkälla för professionella fiskare.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, 
föreningar och övriga intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten 
inom Eskilstunaåns avrinningsområde.

Beslutet skickas till:

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Fredrik Malmström

Christer Sundqvist

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 28 KS/2022:359

Val av styrelseledamot samt röstombud till 
Energikontoret i Mälardalen AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Gunnar Ljungqvist (S) till styrelserepresentant i 

Energikontoret i Mälardalen för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027.

2. Kommunfullmäktige väljer Christer Sundqvist (M) som ordinarie röstombud och 
Reijo Eriksson (V) som ersättande röstombud vid stämmor med Energikontoret i 
Mälardalen för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2027.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i Energikontoret i Mälardalen. Energikontoret i 
Mälardalens uppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling och minskad 
klimatpåverkan i Mälardalen.

Katrineholms kommun ska utse en styrelserepresentant samt röstombud och ersättare 
för röstombudet.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar att Reijo Eriksson (V) utses tillersättande röstombud.

Beslutet skickas till:

Energikontoret i Mälardalen

Gunnar Ljungqvist

Christer Sundqvist

Reijo Eriksson

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 29 KS/2021:406

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 
3:1, Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet om upprättande av detaljplan för 
Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, för komplettering 
av

 Samordning med planering av resecentrum

 Planeringsbesked från länsstyrelsen (daterad 230102) – komplettering med beskedet 
och fördjupad utredning

 Sakägare ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter som också kommenteras.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på 
torget. Detta uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny 
byggnad längs med torgets norra sida. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 2021-12-16 – 2022-01-
20. Totalt inkom 37 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen 
efter granskning finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2022-11-16. 

2022-11-30 beslutade bygg- och miljönämnden under § 106 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande daterat 2022-11-16. Vidare beslutade nämnden att godkänna 
detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Tillkomna uppgifter 2023-01-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen

Länsstyrelsens planeringsbesked

Katrineholms kommun begärde 2022-12-09 planeringsbesked av Länsstyrelsen i 
Södermanlands län för att få besked om planerad byggnation på fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Stortorget, är förenlig med Länsstyrelsens ingripandegrund gällande 
riksintressen med avseende på riksintresset för kulturmiljövården D28 Katrineholm. 

Länsstyrelsen beslutade 2023-01-23 att kommunens detaljplaneförslag avseende den 
tilltänkta byggnaden på Stortorget inte riskerar att skada riksintresset för 
kulturmiljövården D28, påtagligt.

Beslutet förutsätter att byggnaden utförs i enlighet med detaljplanen. Men Länsstyrelsen 
ställer också krav på torgytan framför den nya byggnaden. Följande villkor gäller för 
torgets utformning:

Comfact Signature Referensnummer: 1566732



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-02-27 22 (43)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Torgets markbeläggning av bågsättningstyp med gatsten av svensk granit ska 
bevaras och skyddas med planbestämmelse om skydd av kulturvärden på allmän 
plats (q-bestämmelse), på plankartan.

 Fontänen i bearbetad granit uppförd på 1920 – 30 talet, ska bevaras och skyddas 
med en planbestämmelse om skydd av kulturvärden på allmän plats (q-
bestämmelse), på plankartan.

 Planbeskrivningen ska kompletteras med en skrivning om att lindallén omfattas av 
det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. En upplysning om att 
trädallén omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken ska 
finnas på plankartan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Katrineholm kommun anser att det är positivt att Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att den tilltänkta byggnaden inte riskerar skada riksintresset för 
kulturmiljövården. 

När det väller villkoren anser kommunen att det inte är lämpligt att reglera torgets 
utformning och skydd av fontänen med q-bestämmelser. Torget har ett stort värde för 
stadsmiljön i Katrineholm och kommunen har höga ambitioner när det kommer till 
gestaltning och materialval. I planbeskrivningen står det tydligt att vid ny utformning bör 
hänsyn tas till de höga kvaliteter som fontän och markbeläggning utgör, vilket vi anser är 
fullt tillräckligt. 

Kommunen avser att bevara fontänen men att den kan få en ännu bättre placering i sitt 
det nya sammanhanget med det nya huset. 

Stenläggningen ska i största möjliga mån bevaras men kommer justeras i samband med 
att nya stråk uppstår och att tillgänglighetsaspekter måste hanteras.

Vi anser inte heller att det är nödvändigt eller lämpligt att införa skrivningar och 
upplysningar att trädallén omfattas av det generella biotopskyddet. Skyddet för alléer är 
just generellt och gäller oavsett om det förs in i planhandlingarna eller inte. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 5

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-03

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-11-30 § 106

 Granskningsutlåtande

 Plankarta

 Planbeskrivning

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), 
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), 
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Christer Sundqvist (M), Alexander Forss (KD), Nicklas Adamsson (MP), Fredrik Malmström 
(S), Anneli Hedberg (S), Christoffer Öqvist (M).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Björn Wahlund (L), Alexander Forss (KD), Nicklas Adamsson (MP) och Mica Vemic (SD), 
i första hand att ärendet ska återremitteras för komplettering kring

 Samordning med planering av resecentrum

 Planeringsbesked från länsstyrelsen (daterad 230102) – komplettering med beskedet 
och fördjupad utredning

 Sakägare ska ges möjlighet att inkomma med sypunkter som också kommenteras.

I andra framförs yrkande om avslag.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), Fredrik 
Malmström (S), Anneli Hedberg (S) och Christoffer Öqvist (M), att ärendet ska avgöras 
idag och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Alexander Forss (KD) yrkar tillägg om att balkongerna inte ska byggas på södersidan 
alternativt vara insynsskyddade.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar tillägg om att vid byggnation ska arkaden flyttas till annan 
plats i kommunen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärende 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 29 ja-röster, 21 nej-röster. Detta innebär 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. Resultatrapporten, som 
redovisar vem som har röstat ja, vem som har röstat nej och vem som avstått att rösta, 
redovisas som bilaga A i fullmäktiges protokoll.

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden, akten
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§ 30

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.30.

Överläggningarna återupptas klockan 19.55.
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§ 31 KS/2023:56

Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta styrdokumentet Gemensam 
övergripande strategi för Hjälmarens utveckling.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom tre län och fem 
kommuner.  Sjön skapar vissa förutsättningar för näringslivsutveckling, 
landsbygdsutveckling och friluftsliv i samtliga kommuner och regioner som ligger runt 
sjön och utgör även en mer indirekt resurs för besöksnäringen, både för upplevelser 
kopplade direkt till sjön och att området kring Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för 
besökare tack vare sjön. Trots detta bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo.

För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga frågeställningar och för att kunna 
bedriva ett effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda 
offentliga organisationer samlas under en gemensam målbild och tillsammans arbetar 
framåt både operativt och strategiskt. Syftet med strategin är att beskriva berörda 
organisationer gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 
landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. 

Aktörer kring sjön Hjälmaren har genom en projektgrupp tagit fram förslag på 
gemensam strategi för Hjälmarens utveckling, med fokus på hur sjön kan bli en resurs 
för området. Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer gemensamma 
vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom landsbygdsutveckling, friluftsliv 
och besöksnäring. En viktig del i denna strategi är att stärka samverkan mellan samtliga 
organisationer. I strategin bedöms detta bäst kunna hanteras genom en gemensam 
samordningsfunktion. Samordningsfunktionen kommer att placeras i någon av de 5 
berörda kommunerna.

Katrineholms kommun har deltagit i förarbetet genom workshops och på konferens där 
innehåll diskuterades. 

Strategin har landat i åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, 
maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. 

Strategin har nu översänts för antagande till berörda aktörer.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 9

 Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling 

 Följebrev färdig strategi

 Förändringar efter remiss

Comfact Signature Referensnummer: 1566732



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-02-27 26 (43)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Sammanställning samtliga remissvar

Beslutet skickas till:

Örebro kommun – Linnea Hagenbjörk, Gustav Axberg

Akten
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§ 32 KS/2022:429

Revidering av allmänt nämndreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av allmänt nämndreglemente (KFS 1.16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 25 § ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda 
dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om 
fullmäktige har medgett det.

Detta föreslås skrivas in i det allmänna nämndreglementet, under § 7. Det är fortsatt 
nämndens eget beslut att sammanträdet ska vara offentligt.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som 
avser myndighetsutövning, eller där det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 6

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

 Förslag – Allmänt nämndreglementet (KFS 1.16)

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Nämnderna

Revisorerna

Akten
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§ 33 KS/2023:31

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande punkter, under angiven paragraf, i 
kommunstyrelsens reglemente

§ 2, - Det kommunala ansvaret för kollektivtrafik inklusive skolskjuts

§ 6, - Besluta om planuppdrag enligt plan- och bygglagen

Ärendebeskrivning
I samband med revision av kommunstyrelsens delegationsordning och överflyttning av 
beslut om skolskjuts konstaterades att arbetet med kollektivtrafik inte nämns i 
reglementet. Av denna anledning bör, för tydlighets skull, reglementet uppdateras med 
ett ansvar för kollektivtrafiken, men även mer specifikt med ansvaret för skolskjuts. Även 
om skolskjuts regleras i skollagen finns en logik i att den nämnd som ansvarar för 
budget i en fråga även har mandat att fatta beslut i samma fråga. Av den anledning bör § 
2 i reglementet uppdateras med en punkt med lydelsen: ”Det kommunala ansvaret för 
kollektivtrafik inklusive skolskjuts”, 

Vad gäller besluten om planuppdrag har det inte funnits en utpekad funktion för detta. 
Fullmäktige bör därför uppdatera reglementet med en ny punkt i § 6 med lydelsen: 
”Besluta om planuppdrag enligt plan- och bygglagen”.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 7

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-16

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Revisionen

Akten
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§ 34 KS/2023:55

Revidering av förbundsordningen för 
samordningsförbundet RAR 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR Sörmland har inkommit med förslag på reviderad 
förbundsordning som ska antas i medlemskommunerna.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2023-01-25, § 8

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-19

 Förslag - förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR

Akten
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§ 35 KS/2022:91

Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens bedömning.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), 
John G Ogenholt (KD), Björn Wahlund (L) och Inger Hult (L).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Motionen mynnar ut i följande förslag:

 ”att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas

 att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån 
arbetsmiljölagen verkställs omgående.

 att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som beslutade om ett yttrande 
den 15 december 2022. I nämndens yttrande framgår att vård- och 
omsorgsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en verksamhet i 
linje med arbetsmiljölag och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen har under 
2022 förtydligat sina rutiner gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och även gått 
igenom dessa med alla chefsnivåer. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen 
ska anses besvarad.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömningen än vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-10

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-12-15, § 94

 Motion om arbetsmiljön inom LSS, 2022-03-09

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John Ogenholt (KD), Johanna 
Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L) och Johan Söderberg (S).
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Förslag och yrkande

John G Ogenholt (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Björn 
Wahlund (L) bifall till motionen.

Johanna Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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 John G Ogenholt (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

Vård- och omsorgsnämnden

Akten
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§ 36 KS/2022:92

Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skydd av produktiv jordbruksmark 
med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), 
John Ogenholt (KD), Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Björn Wahlund (L), Inger 
Hult (L), Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson 
(V) och Rue Lindkvist (V), Jonah Håkansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt 
Gustafsson (SD), Elsie Egestål (SD),  Peter Gustafsson (SD), Jan Lilja (SD) och Matthes 
Olsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlott Olsson (C) har lämnat en motion om skydd av produktiv jordbruksmark. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och 
betesmark.”

Motionären skriver bland annat att produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för 
ett samhälle och en förutsättning för livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett 
starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka. Trots detta 
tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. 
Enligt motionen har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit i 
Katrineholm sedan 2010. (Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.) 

Vidare framförs i motionen att motionären anser att det är direkt olämpligt att planlägga 
värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. För att säkra att den gröna näringen 
kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd 
för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska 
mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i 
framtiden. Det här är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi. 

Förvaltningens bedömning

Skyddet av produktiv jordbruks- och betesmark är av största vikt för vår framtida 
försörjning, biologiska mångfald, klimatet och ett hållbart samhälle. I tidigare 
översiktsplan för landsbygden har riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark 
funnits. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att skyddet för produktiv jordbruks- och 
betesmark kan regleras ytterligare i den kommande översiktsplanen i form av 
ställningstaganden och inriktningar. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och 
övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av 
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mark- och vattenområden. En särskild policy skulle innebära ytterligare ett 
styrdokument att förhålla sig till.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 11

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-21

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-19

 Motion om skydd av produktiv jordbruksmark, 2022-02-22

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christer 
Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), Joha 
Frondelius (KD), Thomas Selig (V) och Björn Wahlund (L).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Joha 
Frondelius (KD), Thomas Selig (V) och Björn Wahlund (L) bifall till motionen.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mica Vemic (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
vart och ett av de framförda yrkandena. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Ann-Charlott Olsson

Akten
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§ 37 KS/2022:154

Svar på motion om ljusslinga på Åsen 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), 
John Ogenholt (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion om ljusslinga på Åsen. Motionärerna framhåller bland annat att de har 
identifierat en bra fortsättning på att ljussätta populära gångstråk Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

” Att ljussätta åsen från Tallåskolan till Laggarhults elljusspår”.

Katrineholms kommun belyser idag sammanhängande stråk som håller samman staden. 
Gång- och cykelvägar till centrum, skolor, större arbetsplatser och handelsområden med 
mera. Längs stor del av åsen finns belysta gång- och cykelvägar, endast ett fåtal meter 
från gångstigen på åsen. Vid Järvenskolorna där många rör sig finns belysning i området 
vid den snart färdiga skolbyggnaden.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 12

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-15

 Ordförandens förslag till beslut, 2023-01-10

 Motion om ljusslinga på Åsen, 2022-05-06

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD), Johan 
Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Anneli Hedberg (S), Lilli Márton (MP) och Nicklas 
Adamsson (MP).

Förslag och yrkande

Alexander Forss (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) bifall till 
motionen.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S) och Nicklas 
Adamsson (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Akten
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§ 38 KS/2023:34

Svar på Interpellation om äldrelyftet 

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 39 KS/2023:59

Motion om ett levande Köpmangatan 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Dag Dunås (KD) och Alexander Forss (KD) har 
lämnat en motion om ett levande Köpmangatan i form av en levande vattenled. 
Motionen innehåller flera förslag och utmynnar i följande yrkande

”att våra samlade tankar och idéer kommer med i en kommande förändring av centrum”

Ärendets handlingar 
 Motion om ett levande Köpmangatan, 2023-02-20

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1566732



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-02-27 38 (43)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 40 KS/2023:76

Motion om skräp i korgen och inte på backen 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L) har lämnat en motion om skräp i korgen och inte 
på backen Motionen utmynnar i följande yrkande

”att det påbörjas ett gemensamt arbete med återkommande information och åtgärder 
mot nedskräpning i Katrineholm”

Ärendets handlingar 
 Motion om skräp i korgen och inte på backen, 2023-02-20

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 41 KS/2023:110

Motion om kulturstrategiskt råd 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Anders Gölevik (C) och Ingela Wallace (C) har lämnat en motion om 
ett kulturstrategiskt råd. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att ett kulturstrategiskt råd inrättas med bred representation från samhället.

Att detta råd får i uppdrag att t fram ett kulturstrategiskt program för Katrineholms 
kommun.”

Ärendets handlingar 
 Motion om ett kulturstrategiskt råd, 2023-02-21

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 42 KS/2023:113

Interpellation om tillståndet på våra F-6 skolor 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

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

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1566732



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-02-27 41 (43)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 43 KS/2023:116

Interpellation kommunens ansvar för vinterväghållning 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 44

Meddelanden 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022

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

Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 person har tackat nej till ett 
erbjudande pga. specifika önskemål men kommer att 
verkställas den 16 januari 2023.

4 (2 kvinnor, 2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad för vuxna
Upplysning: 1 har återtagit sin ansökan.

2 (kvinnor)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 1 beslut var verkställt vid 
rapporteringstillfället. 3 beslut avser avbrott i 
verkställighet (1 pga. hälsoskäl, 2 pga. att ny 
kontaktperson saknas).

4 (kvinnor)

Daglig verksamhet
Upplysning: 2 beslut var verkställda vid 
rapporteringstillfället. Samtliga avser avbrott i 
verkställighet på eget initiativ.

5 (2 kvinnor, 3 män)

Ledsagarservice
Upplysning: Sökanden har nu återtagit ansökan.

1 (kvinna)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(SoL), socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: 1 (kvinna) har fått ett erbjudande.

2 (1 kvinna, 1 man)
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Bilaga A kommunfullmäktige 2023-02-27 § 29

Voteringsdetaljer 
Skriv ut

Redogörelse för individuella röster under mötets voteringar

Projekt: 171112
Ändra urval 

Röst
19:28:48 — Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun
Rösta Ja för att ärendet ska avgöras idag, nej för att ärendet ska återremitteras.

Resultat
Ja 29
Nej 21
Ej röstat 1

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
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
29 Gunilla Magnusson (S) Ja
30 Milos Smitran (M) Ja
31 Cecilia Björk (S) Ja
32 Marie-Louise Karlsson (S) Ja
34 Börje Söderström (S) Ja
35 Ahmed Musse (S) Ja
36 Stefan Blomqvist (S) Ja
40 Zeljko Klemse (S) Ja
41 Martina Henke (S) Ja
42 Gunnar Ljungqvist (S) Ja
43 Christoffer Öqvist (M) Ja
201 Anne Hofstedt (M) Ja
212 Tommy Eriksson (S) Ja
214 Emil Svensson (S) Ja
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Röst
12 Björn Wahlund (L) Nej
13 Alexander Forss (KD) Nej
14 Dag Dunås (KD) Nej
15 Joha Frondelius (KD) Nej
23 Abukar Ismail (MP) Nej
24 Nicklas Adamsson (MP) 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
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
208 Inger Hult (L) Nej
210 John Ogenholt (KD) Nej
226 Peter Gustafsson (SD) Nej
228 Jan Lilja (SD) Nej
229 Matthes Olsson (SD) Nej
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