
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2021-05-17 Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm, klockan 18:00 – 22:10
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), 
Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Victoria 
Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-
Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise 
Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), John Ogenholt (KD), 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund 
(S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam 
Yassin Mahi (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl 
(V), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja 
(SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif 
Hanberg (S),  Stefan Blomkvist (S) (fr.o.m. § 71),  Britt Gustafsson (SD), Camilla Hermansson 
(SD) (digitalt deltagande, ej §§ 79-80)

Ersättare Martin Edgélius (M) Inger Fredriksson (C), Bertil Carlsson (C), Dag Dunås (KD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Johanna Karlsson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Marian Loley (KD)

Justeringens plats 
och tid

2021-05-24

Paragrafer §64 - §80

Datum för anslags uppsättande 2021-05-25 Datum för anslags nedtagande 2021-06-17

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 64 KS/2018:479  111

Entledigande och val av ledamot i bygg-och 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Lilja (SD) från uppdraget som ledamot i bygg- och 

miljönämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Richard Hermansson (SD) som ledamot i bygg- och 

miljönämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jan Lilja (SD) har i skrivelse daterad 19 april 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Sverigedemokraterna nominerar 
nu Richard Hermansson (SD) som ny ledamot i service- och tekniknämnden.

Beslutet skickas till:

Jan Lilja

Richard Hermansson

Bygg- och miljönämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 65 KS/2018:479  111

Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jerry Emanuelsson (S) från uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
I inkommen skrivelse daterad den 6 maj 2021 har Jerry Emanuelsson (S) avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

Beslutet skickas till:

Jerry Emanuelsson

Bygg-och miljönämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1103439



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-05-17 4 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 66 KS/2018:482  111

Entledigande och val av ledamot i service-och 
tekniknämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Lilja (SD) från uppdraget som ledamot i service- 

och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Ingvar Larsson (SD) som ledamot i service- och 

tekniknämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jan Lilja (SD) har i skrivelse daterad 19 april 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Sverigedemokraterna nominerar 
nu Ingvar Larsson (SD) som ny ledamot i service- och tekniknämnden.

Beslutet skickas till:

Jan Lilja

Ingvar Larsson

Service- och tekniknämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 67 KS/2018:490  111

Entledigande och val av ersättare i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Thomas Selig (V) från uppdraget som ersättare i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).
2. Kommunfullmäktige väljer Göran Svenningson (V) som ersättare i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för 
mandatperioden 2019-2022.

3. Göran Svenningson (V) utses till personlig ersättare för Marian Loley (KD).

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V) har i skrivelse daterad 29 mars 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Vänsterpartiet nominerar nu Göran Svenningson (V) som ny ersättare i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Thomas Selig (V) är utsedd till personlig ersättare för Marian Loley (KD).

Enligt förbundsordningen 6 § Förbundsdirektionens sammansättning ska 
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare utses bland ledamöter och ersättare i 
respektive kommuns fullmäktige.

Beslutet skickas till:

Thomas Selig 

Göran Svenningson

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Troman

Akten
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§ 68 KS/2018:497  111

Val av ledamot i Katrineholms Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Oscar Dieden (M) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets 
AB från och med dagens datum till slutet av årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Bo Johansson (M) avlidit finns det en vakant plats som ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB. Moderaterna nominerar Oscar Dieden (M) till ny ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB.

Beslutet skickas till:

Oscar Dieden

Katrineholms Fastighets AB

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 69 KS/2018:498  111

Val av ledamot i Katrineholms Industrihus AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Oscar Dieden (M) som ny ledamot i Katrineholms Industrihus 
AB till slutet av årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Bo Johansson (M) avlidit finns det en vakant plats som ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB. Moderaterna nominerar Oscar Dieden (M) till ny ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB.

Beslutet skickas till:

Oscar Dieden

Katrineholms Fastighets AB

Löneenheten

Troman

Akten
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§ 70 KS/2021:136  435

Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och 
godkännande av överenskommelse med Katrineholm 
Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse med Amazon Data Services Sweden 
AB och uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra anläggande av våtmarksområde vid 
Djulö.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C), Ann-
Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik (C) och Inger Hult (L).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har en uttalad vilja att växa med nya invånare och nya 
verksamheter. Utbyggnaden av Lövåsenområdet, Logistikcentrum och utvecklingen av 
norra stadsdelen är exempel på hur denna målsättning ska uppnås. Nya detaljplaner 
tillkommer efter hand. Denna utveckling förutsätter genomförandet av omfattande 
investeringar av skilda slag. Inte minst en utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. 
Med hänsyn till pågående klimatförändringar förstärks också kraven på 
omhändertagande av dagvatten, hantering av översvämningsrisker och åtgärder för 
skyddad vattenkvalitet.

Katrineholm Vatten och Avfall AB har genom driftbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB 
påbörjat förberedelser för att genomföra uppgraderingar/reinvesteringar i befintligt och 
nyinvesteringar i nytt ledningsnät för vatten och avlopp. Parallellt vidtas också 
förberedande åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en säkrare hantering av 
dagvatten. Som ett led i detta arbete har samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete 
med Sörmland Vatten och Avfall AB, genomfört förstudier och utredningar där 
dagvattensystemets kapacitet analyserats. Lågpunkter och riskområden för 
översvämningar har identifierats. Utifrån det pågår nu arbete med att skapa 
förutsättningar för nya våtmarker för att hantera höga flöden från staden och rena 
dagvatten från näringsämnen och föroreningar. Det gäller till exempel insatser kring det 
så kallade Mejeridiket respektive Lasstorpsdiket. Dessa områden är under utredning 
med hjälp av statlig finansiering. Det gäller vidare anordnande av en ny våtmark på en 
del av kommunens mark vid Djulö, mellan Djulö allé och Laxmans väg. Våtmarksområdet 
avses här omfatta en areal om närmare 5 hektar. Länsstyrelsen har nyligen beviljat s k 
LONA-bidrag till anläggningens gestaltningsprogram och inledande projektering. I 
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kommande skeden finns förutsättningar att erhålla ytterligare bidrag till anläggandet av 
våtmarken. 

Våtmarksprojektet vid Djulö kommer att skapa en naturbaserad lösning för att skydda 
vattenkvaliteten i det lokala vattensystemet, och därmed vara en viktig del i en lokal 
samhällslösning för hållbarhet och klimatanpassning. Våtmarksområdet kan också ge 
förutsättningar för ett utvecklat rekreationsområde med framtida möjligheter kring 
lärande natur-, miljö- och teknisk utveckling.

I samtal mellan kommunen, Katrineholm Vatten och Avfall AB/Sörmland Vatten och 
Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB (Amazon Web Services, AWS) har 
framkommit att AWS i samband med anslutningen till VA-nätet av sin senast förvärvade 
fastighet gärna vill medverka till att våtmarksprojektet och delar av kommande 
anslutande dagvattenledningar kan genomföras. AWS ser detta projekt som en 
angelägen insats för en hållbar utveckling i Katrineholm samtidigt som det kan tillföra 
kommuninnevånarna rekreationsmöjligheter. I en preliminär överenskommelse, format 
som ett intentionsavtal, har AWS bekräftat att företaget är beredd att medverka till 
finansieringen av våtmarksprojektet med delar av anslutande infrastruktursatsningar 
med 4 miljoner dollar (ca 34 miljoner kronor), varav ca 18 miljoner kronor utgör 
taxeenlig anläggningsavgift. För bidraget om ca 16 miljoner kronor gäller endast villkoret 
att projektet genomförs. För Katrineholms kommun innebär AWS:s medverkan att det 
angelägna våtmarksprojektet kan tidigareläggas, vilket är mycket positivt. Företagets 
bidrag innebär också att projektets ambitionsnivå kan höjas vad avser såväl 
rekreationsmöjligheter som lärande och utveckling kring vattenkvalitet och ekosystem. I 
grunden möjliggör företagets bidrag en snabbare takt i de åtgärder som ska genomföras 
för att klimatanpassa staden och förebygga översvämningsrisker vid framtida skyfall.

Kostnaderna för anläggande av våtmarken beräknas uppgå till ca 8 miljoner kronor, 
inklusive faciliteter, som till exempel vandringsleder och mötesplatser för rekreation och 
naturskola. För genomförande av våtmarksprojektet kommer ytterligare finansiering 
genom statsbidrag att eftersökas. Till den del våtmarken inte finansieras med bidrag 
från AWS respektive statsbidrag finansieras projektet med, inom ramen för i 
samhällsbyggnadsförvaltningens investerings-/exploateringsbudget, tillgängliga medel.

I den del AWS:s bidrag inte tas i anspråk för att genomföra våtmarksområdet medverkar 
den till medfinansiering av kommande infrastruktur för dagvatten och klimatanpassning 
av staden. 

Anläggandet av våtmarken är inte avhängigt av den kommande utbyggnaden av VA-
nätet respektive ny infrastruktur för dagvattenhantering.  Innehållet i och omfattningen 
av dessa senare investeringar liksom investeringarnas finansiering kommer att bli 
föremål för beslut i särskilt ärende när underlag för sådant beslut kan föreligga.  

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 54

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19

 Överenskommelse Amazon Data Services Sweden AB
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 Kartbild och illustrationsbild

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 
Rosendahl (V), John Ogenholt (KD), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Christer 
Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Tony Karlsson (S), Victoria Barrsäter (C), Björn 
Wahlund (L), Ewa Callhammar (L), Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD), Inger Hult (L) och 
Ulrica Truedsson (S).

Ajournering

Överläggningen ajourneras kockan 19.45-19.55.

Förslag och yrkande

Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson 
(C), Victoria Barrsäter (C), Joha Frondelius (KD), Inger Hult (L) och Tony Rosendahl (V), på 
att ärendet ska återremitteras med avseende att få en redovisning av alternativa lägen 
och konsekvenser av dessa för förslaget vad gäller för- och nackdelar av alternativa 
placeringar inklusive redovisning av kostnader för att återställa gamla deponin till 
våtmarksområde.

Göran Dahlström (S) yrkar avslag på återremissyrkandet. Vidare yrkar Göran Dahlström 
(S,) med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Christer Sundqvist (M), Tony Karlsson 
(S), Mica Vemic (SD) och Ulrica Truedsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tony Rosendahl (V) yrkar i andra hand, med instämmande av John Ogenholt (KD), Inger 
Fredriksson (C), Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Inger Hult (L) och Joha Frondelius 
(KD), avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Enligt detta avser hon att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag avser hon att ställa proposition 
på kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med flera 
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner den förslagna propositionsordningen. I 
enlighet med detta ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs.

Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsordning som godkänns av 
fullmäktige. Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den 
som vill återremittera ärendet röstar nej. Vidare konstaterar ordföranden att det krävs 
17 röster för en minoritetsåterremiss då det är 49 ledamöter och tjänstgörande 
ersättare närvarande.
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Därefter genomförs voteringen som utfaller enligt följande:

För ja propositionen röstar: Torgerd Jansson (S), Mirjana Cvrkalj (M), Johan Söderberg (S), 
Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), 
Helena Gärtner (M), Åsa Thorell-Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas 
Adamsson (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Michael 
Hagberg (S), Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin 
Mahi (S), Gunnar Ljungqvist (S), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Filip Lindahl 
(SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD), Linda Rosenlund (S), Börje 
Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Britt Gustafsson (SD) och Camilla 
Hermansson (SD).

För nej propositionen röstar: Claudia Grathwohl (C), Ewa Callhammar (L), Victoria 
Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik (C), Inger Hult (L), John Ogenholt 
(KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony 
Rosendahl (V) och Björn Wahlund (L).

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster och 13 nej-röster.

Ordföranden konstaterar därefter att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer därför 
proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) med fleras 
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Amazon Data Services Sweden AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 71 KS/2021:49  152

Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Risk- och sårbarhetsanalys för 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 beslutades att anta Risk- och 
sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun samt att kommunstyrelsen gavs i 
uppdrag att revidera dokumentet senast i februari 2021. I revideringen skulle 
erfarenheterna från coronapandemin samt livsmedelsförsörjning och IT-säkerhet tas 
med i Risk- och sårbarhetsanalysen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 55

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-19

 Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Victoria 
Barrsäter (C), Joha Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S).

Förslag och yrkande

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 72 KS/2021:107  003

Delegering av beslutanderätt om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 

§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. 

2. Rätten att meddela föreskrifter enligt punkt 1 upphör när bestämmelsen som 
bemyndigandet grundar sig på upphör att gälla eller tidigare om kommunfullmäktige 
fattar beslut om att återta delegationen. 

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), 
Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Elise Egelstål (SD), Britt Gustafsson (SD), 
Camilla Hermansson (SD), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP) och Björn 
Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen och träde i kraft den 11 mars 2021. 
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att 

 vistas i en park, 

 på en badplats eller 

 på någon annan liknande särskilt angiven plats

 Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är 
att:

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel

 föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
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Behovet av korta beslutsvägar och snabba beredningsprocesser talar för att delegera 
kommunfullmäktiges beslutanderätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har angett 
att kommunfullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan 
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, såsom att förbud får 
bara gälla under korta perioder och/eller på vissa angivna och begränsade områden. Det 
finns inte närmare preciserat vad som anses vara kortare perioder men i kravet ligger att 
det inte ska ske större inskränkningar än vad som är nödvändigt för att förhindra 
smittspridning.

Innan kommunen meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till föreskrifter 
om förbud.

En förutsättning för en tydlig och säker process kring eventuella föreskrifter om förbud 
är att det upprättas rutiner vilka förankras i organisationen.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 56

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Christer 
Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Victoria 
Barrsäter (C), Thomas Selig (V), Björn Wahlund (L), Göran Dahlström (S), Stefan Blomkvist 
(S), Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Mica Vemic 
(SD), Thomas Selig (V) och Björn Wahlund (L), avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), Stefan 
Blomkvist (S), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD) och 
Victoria Barrsäter (C), 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 sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras 
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 73 KS/2021:127  041

Årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB 
med Katrineholms Industrihus AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed 
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2020. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på 14 712 tkr för KFAB och 5 573 tkr för 
KIAB. 

Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med 
KIABs redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att 
KFAB och KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten. Bland annat 
främjas bostadsförsörjningen genom nybyggnation och renovering av bostäder 
(exempelvis Björkbacken och byggstarten på Pantern), men även tillhandahållandet av 
lokaler för kommunal verksamhet har tillgodosetts (Dufvegården, LSS-boendet i Humlen) 
och därtill även av byggandet av skolor och idrottshallar. Vidare tillhandahölls lokaler för 
privat närings- och föreningsverksamhet under 2020 genom exempelvis Dafo Veichles 
och Din Vets verksamheter. 

Två ägarsamråd har även ägt rum under 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 57

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21

 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-15

 Årsredovisning 2020 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)

 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-15
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 Årsredovisning 2020 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Roger 
Ljunggren (S).

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Akten
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§ 74 KS/2021:114  041

Årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB med Sörmland Vatten och Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
(KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) till handlingarna och 
därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2020. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på -918 000 kronor för KVAAB och -
66 000 kronor för SVAAB. 

Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens 
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens 
årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit 
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bland annat genom pågående projekt vid 
Katrineholms vattenverk för att nå ökad leveranskapacitet av dricksvatten. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 58

 Protokoll vid årsstämma KVAAB, 2021-04-21

 Årsredovisning 2020 för KVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport

 Protokoll vid årsstämma SVAAB, 2021-03-25

 Årsredovisning 2020 för SVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Carl-Magnus Fransson (M).

Förslag och yrkande

Carl-Magnus Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 75 KS/2021:64  041

Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning 
för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter, med 
undantag för Abdulahi Hassan (S), och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse 
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta 
ställning i ansvarsfrågan. 

Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från 
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 388 tkr jämfört med det budgeterade 
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på intäkter för 
uthyrning av personal under våren 2020.

Förbundets revisorer tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma med undantag 
för direktionens 1:e vice ordförande, Abdulahi Hassan (S), som inte deltagit i direktionens 
sammanträden under 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 59

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10

 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-02-17, § 3

 Årsredovisning 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Revisorernas redogörelse för år 2020 Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

 Revisionsberättelse 2020 Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2020 – Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av informationssäkerhet – Västra Sörmlands 
Räddningstjänst
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 Granskning av årsredovisning 2020 - Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst AB

Akten
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§ 76 KS/2021:139  041

Årsredovisning 2020 för Vårdförbundet Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland 
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2020 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 18 mars 2021 § 11 att godkänna 
årsredovisningen för 2020 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 3 360 tkr. 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt 
27 768 tkr (jämfört med 31 238 tkr 2019). För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 462 
tkr (jämfört med 3 440 tkr 2019).

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i 
förbundets bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt. 

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, 
inriktningsmål, miljömål samt kvalitets- och servicemått. Sammantaget bedöms 23 
mål/mått vara uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 5 ej uppfyllda. De mål som ej blivit 
uppfyllda är starkt påverkade av pandemin samt nedläggningen av Gläntans 
behandlingshem.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 60

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2020 – Vårdförbundet 
Sörmland

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2021-
03-18

 Årsredovisning 2020 – Vårdförbundet Sörmland
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 Granskning av årsredovisning för år 2020 Vårdförbundet Sörmland 
inklusive bilagor

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 77 KS/2020:54  383

Svar på motion om säker gång- och cykelväg i 
Sköldinge 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges budgetbeslut den 16 november 2020.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders 
Gölevik (C).

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för 
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från 
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”.

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Service- 
och tekniknämnden inkom med sitt remissvar under september 2020 och föreslog 
avslag till motionen med motiveringen att det är Trafikverket som har huvudmannaskap 
för vägen.

Bildningsnämnden inkom med sitt remissvar i januari 2021 och hänvisade till den budget 
som antogs i november 2020 där det framgår att kommunen, inför budget 2022, ska 
budgetera medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola 
förutsatt medfinansiering från Trafikverket. Bildningsnämnden föreslår att motionen 
anses vara besvarad.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 32

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-15

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-10

 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-09-24, § 53

 Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20

 Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 9 

 Motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge, 2020 02 02
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), 
Helena Gärtner (M), Anders Gölevik (C), Christer Sundqvist (M) och Göran 
Dahlström (S).

Förslag och yrkande

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Anders Gölevik (C), bifall 
till motionen.

Helena Gärtner (M) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), 
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 sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Victoria Barrsäter (C) och Anders Gölevik (C) yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Victoria Barrsäter 

Akten
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§ 78 KS/2020:104  629

Svar på motion om likvärdiga villkor för 
gymnasiestudier 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders 
Gölevik (C).

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier. 
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när 
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig 
mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för 
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av 
bildningsförvaltningen”.

Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med 
motiveringen att kostnaden för busskorten ingår i programpengen som fördelas till 
skolorna. Ska kostnaden för busskorten hanteras centralt minskar programpengen till 
skolorna. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-24, § 33

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-02-16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12

 Bildningsnämndens beslut, 2021-01-26, § 8

 Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier, 2020-03-09

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Fredrik Ahlman 
(M) och Johan Söderberg (S).
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Förslag och yrkande

Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Ahlman (M) 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 sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Victoria Barrsäter (C) yrkande. 
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Victoria Barrsäter 

Akten
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§ 79 KS/2020:99  700

Svar på motion om bostad först 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta resterande överläggning i ärendet till nästa 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: 

”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda 
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen. 
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med 
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård, 
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen 
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och 
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa 
steg för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.

Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är 
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och 
övriga hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp 
med boende. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta 
kontrakt men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att 
påverka hyresvärdarnas beslut.

Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har 
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då 
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom 
gruppen och försöka motivera dem till stöd.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 61

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03

 Socialnämndens beslut, 2021-02-09, § 14

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
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 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 
daterad 2020-03-02

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-Louise 
Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Björn Wahlund 
(L), Anders Gölevik (C), Roger Ljunggren (S), Thomas Selig (V), Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M), Claudia Grathwohl (C) och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), 
Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) och Nicklas Adamsson (MP), bifall till motionen.

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till första delen av yrkandet i motionen.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Roger Ljunggren (S) och Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) yrkar avslag på Mica Vemics (SD) yrkande.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet klockan 22.00 till klockan 22.10.

På grund av tekniska problem hänskjuter kommunfullmäktige resterande överläggning i 
ärendet till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till:

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 80   

Sammanträdets avslutande 

Kommunfullmäktiges beslut
Ordförande konstaterar att på grund av tekniska problem kan inte de juridiska kraven 
uppfyllas då en tjänstgörande ersättare deltar digitalt. Kommunfullmäktige beslutar att 
resterande ärenden enligt följande hänskjuts till fullmäktiges nästa sammanträde:

 Svar på motion om gratis mensskydd

 Redovisning av obesvarade motioner – april 2021

 Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn

 Motion om delade turer gör en del personal sjuka

 Motion om premiering av goda studieresultat

 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden 
med socioekonomiska utmaningar

 Motion om sommarsatsning ”Covud-generationen”

 (Ny) Interpellation om mäns våld mot kvinnor, hedersreleterat våld 
samt arbete mot prostitution

 (Ny) Interpellation om Vattenfalls planerade kraftledningar i 
kommunen

 Meddelanden
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