
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-03-21 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 22:35
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), Christer 
Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Inger Hult (L), 
Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik (C), Cecilia Björk (S), Åsa 
Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Ylva G 
Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Björn Wahlund (L) (t.o.m. § 19), Marian Loley (KD), Joha 
Frondelius (KD), Michael Hagberg (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Tommy Ljungberg (S) 
(t.o.m. § 27), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda Rosenlund 
(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), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Christina Granberg (M), Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), 
Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S) (fr.o.m. § 28), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), Bertil Carlsson (C), Carl-Johan Forss (KD), Stefan 
Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf 
Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP), 
Camilla Hermansson (SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Helena Gärtner (M)

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-03-28

Paragrafer § 1-  § 37

Datum för anslags uppsättande 2022-03-29 Datum för anslags nedtagande 2022-04-21

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1   

Parentation 
Ordföranden Torgerd Jansson (S) håller parentation över kommunrevisionens 
ordförande Jan-Olof Blomster (L) som avlidit. Parentationen avslutas med en tyst minut 
för att hedra hans minne.
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§ 2 KS/2018:486  111

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ove Melin (S) från uppdraget som ledamot i vård- 

och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Marita Sundqvist (S) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige väljer Franca Baban (S) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ove Melin (S) har i skrivelse daterad 27 december 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna nominerar 
Marita Sundqvist (S) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Marita Sundqvist (S) 
är i nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna nominerar 
Franca Baban (S) som ny ersättare i vård och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:

Ove Melin

Marita Sundqvist

Franca Baban

Vård- och omsorgsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 3 KS/2018:480  111

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Inga Eriksson (S) från uppdraget som ersättare i 

kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Stefan Blomkvist (S) som ersättare i kulturnämnden till 

och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Inga Eriksson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kulturnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Stefan Blomkvist (S) som ny 
ersättare i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Inga Eriksson

Stefan Blomkvist

Kulturnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 4 KS/2018:482  111

Entledigande och val av ersättare i service- och 
tekniknämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Åke Eriksson (S) från uppdraget som ersättare i 

service- och tekniknämnden från och med den 1 april 2022.
2. Kommunfullmäktige väljer Jessica Ljunggren (S) som ersättare i service- och 

tekniknämnden från och med den 1 april 2022 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Eriksson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare service- och tekniknämnden från och med den 1 april 2022. 
Socialdemokraterna nominerar nu Jessica Ljunggren (S) som ny ersättare i service- och 
tekniknämnden.

Beslutet skickas till:

Lars-Åke Eriksson

Jessica Ljunggren

Service- och tekniknämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 5 KS/2018:486  111

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Björn Wahlund (L) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige väljer Lennart Halvardsson (L) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna 
nominerar Björn Wahlund (L) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Björn 
Wahlund (L) är i nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna nominerar 
Lennart Halvardsson (L) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:

Mårten Grothérus

Björn Wahlund

Lennart Halvardsson

Vård- och omsorgsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 6 KS/2018:497  111

Entledigande av ledamot i Katrineholms Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson (V) från uppdraget som 
ledamot i Katrineholms Fastighets AB.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Halvarsson (V) har i skrivelse daterad 18 december 2022 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Fastighets AB.

Beslutet skickas till:

Thomas Halvarsson

Katrineholms Fastighets AB

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 7 KS/2018:498  111

Entledigande av ledamot i Katrineholms Industrihus AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson (V) från uppdraget som 
ledamot i Katrineholms Industrihus AB.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Halvarsson (V) har i skrivelse daterad 18 december 2022 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Industrihus AB.

Beslutet skickas till:

Thomas Halvarsson

Katrineholms Industrihus AB

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 8 KS/2018:497  111

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige väljer Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Fastighets AB. Liberalerna 
nominerar Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB.

Beslutet skickas till:

Mårten Grothérus

Ewa Callhammar

Katrineholms Fastighets AB

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 9 KS/2018:498  111

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB.
2. Kommunfullmäktige väljer Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Industrihus AB. Liberalerna 
nominerar Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms Industrihus AB.

Beslutet skickas till:

Mårten Grothérus

Ewa Callhammar

Katrineholms Industrihus AB

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 10 KS/2018:487  111

Val av ledamot och tillika ordförande i 
kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) som ny ledamot och tillika ordförande 
till kommunrevisionen för innevarande mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som ledamot och tillika 
ordförande i kommunrevisionen. Liberalerna nominerar Mårten Grothérus (L) som ny 
ledamot och tillika ordförande i kommunrevisionen.

Enligt reglementet ska ordförande väljas ur minoriteten. Mandatperioden sträcker sig till 
31 december 2022. Uppdraget fullgörs dock till dess revisionen granskat 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Beslutet skickas till:

Mårten Grothérus

Revisorerna

Troman

Löneenheten

Akten
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§ 11 KS/2018:490  111

Val av revisor i förbundsdirektionen Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) som ny revisor i förbundsdirektionen 
Västra Sörmlands Räddningstjänst för tiden fram till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som revisor i 
förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst. Liberalerna nominerar Mårten 
Grothérus (L) som ny revisor i förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamling utser bland kommunrevisorerna 
vardera två revisorer för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i 
direktionen. 

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Mårten Grothérus

Troman

Löneenheten

Akten
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§ 12 KS/2020:116  111

Val av revisorsersättare för granskning av kommunens 
stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) till revisorsersättare för granskning av 
kommunens förvaltade stiftelser förutom Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms 
Tekniska skolas minnesfond för innevarande mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som revisorsersättare för 
granskning av kommunens förvaltade stiftelser. Liberalerna nominerar Mårten 
Grothérus (L) som ny revisorsersättare för granskning av kommunens förvaltade 
stiftelser.

För Katrineholms kommuns stiftelser ska fullmäktige välja en revisor jämte suppleant. 
För en av stiftelserna, Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas 
minnesfond, ska enligt stiftelselagen en godkänd eller auktoriserad revisor jämte 
ersättare väljas.

Beslutet skickas till:

Mårten Grothérus

Troman

Akten
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§ 13 KS/2018:489  111

Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Matthes Olsson till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt till 
och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna nominerar Matthes Olsson som ny nämndeman, på vakant plats. 

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Beslutet skickas till:

Matthes Olsson

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten
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§ 14 KS/2018:489  111

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings 
tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson från uppdraget som 
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Halvarsson har i skrivelse daterad 18 januari 2022 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Beslutet skickas till:

Thomas Halvarsson

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten
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§ 15 KS/2019:128  800

Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer tillförordnad förvaltningschef Pascal Tshibanda till att 
företräda Katrineholms kommun som ombud vid Sörmlands Turismutveckling AB:s 
årsstämmor fram till ordinarie årsstämma 2023, och entledigar därmed Stefan Toll från 
uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Toll innehar uppdraget att företräda kommunen som ombud vid Sörmlands 
Turismutveckling AB:s årsstämmor. Han har avslutat sin anställning i kommunen och 
förslag har framförts om att utse tillförordnad förvaltningschef Pascal Tshibanda som 
nytt ombud.

Som aktieägare i Sörmlands Turismutveckling AB, STUA, ska Katrineholms kommun välja 
ett ombud till att företräda kommunen vid årsstämmor.

Beslutet skickas till:

Pascal Tshibanda

Sörmlands Turismutveckling AB

Troman

Akten
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§ 16 KS/2020:85  112

Val av ombud till Leader Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som Katrineholms kommuns ombud 
vid Leaders Sörmlands årsstämma 2022, och entledigar därmed Stefan Toll från 
uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Toll innehar uppdraget som kommunens ombud vid Leader Sörmlands 
årsstämma. Han har avslutat sin anställning i kommunen.

Beslutet skickas till:

Leader Södermanland

Christer Sundqvist

Troman

Akten
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§ 17 KS/2020:85  112

Nominering till styrelsen för Leader Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Katrineholms kommun nominerar näringslivsutvecklare Carina Lloyd som Katrineholms 
kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland 
är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att 
gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader Södermanland sträcker sig över 
tre län och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig 
roll när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma 
projektansökningar.

Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att 
den representerar offentlig, privat och ideell sektor.

Beslutet skickas till:

Carina Lloyd

Leader Sörmland

Akten
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§ 18 KS/2022:55  

Katrineholms kommuns årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning 
för 2021, med ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga 6.

Sammanfattning av ärendet
Den kommunala koncernens resultat (132,2 mnkr) är det högsta som redovisats under 
de senaste fem åren. Kommunens resultat (91,3 mnkr) är främst en följd av höga 
generella och riktade statsbidrag. Nämndernas resultat ligger totalt sett i nivå med 
budget. Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms 
Industrihus AB ett högt resultat (42,5 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst och 
Katrineholm Vatten och Avfall AB redovisar negativa resultat, men på låga nivåer.

Pandemin har även under 2021 påverkat både verksamheter och ekonomi i hög grad. 
Kommunernas planeringsförutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. De ekonomiska 
effekterna av pandemin på den offentliga ekonomin lindrades genom omfattande 
stimulans från staten. Det bidrog till goda ekonomiska resultat i kommunsektorn precis 
som under 2020. Genom att konjunkturläget utvecklades positivt och skatteunderlaget 
ökade blev kommunens skatteintäkter betydligt högre än vad som prognostiserades vid 
årets början. Detta är huvudorsaken till kommunens goda resultat för året. 

Katrineholm är en expansiv kommun med stora investeringsvolymer. 
Kommunkoncernen har en hög skuldsättning och står inför stora investeringar också 
kommande år, vilket kommer öka skuldsättningen ytterligare. Kommunen har trots det 
goda förutsättningar för en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas 
och investeringstakten minskar de kommande åren. Annars minskar 
handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta behoven i 
en växande verksamhet. 

Inom kommunkoncernen pågår ett flertal stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det 
gäller bland annat byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden 
för äldre. Totalt uppgår bolagens investeringar till 449 mnkr 2021.

Av budgeterade medel för investeringar i kommunen har totalt 69 procent nyttjats under 
året. Totalt begär nämnderna ombudgetering av investeringsmedel för ej påbörjade 
projekt motsvarande 9,9 mnkr. Ytterligare 22,8 mnkr av budgeterade investeringsmedel 
förs över till 2022 för projekt som påbörjats under året.

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat 
in, främst till följd av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 
december 2021. Invånarantalet var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år 
och bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolkningsmålet för 
mandatperioden.

Comfact Signature Referensnummer: 1316936



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-03-21 20 (47)

Ordförandens sign Justerandes sign

Årsredovisningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som 
uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 
procent av skatteintäkterna, vilket innebär att det finansiella målet att resultatet ska 
uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnåddes. Det finansiella målet att 
nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna bedöms som delvis 
uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 inte 
räknas in skulle målet varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin 
bidrog till en onormalt låg nettokostnadsökning. Målet att avskrivningarna under 
mandatperioden inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten nås inte för året 
och bedöms bli svårt att nå under mandatperioden. För ökad måluppfyllelse krävs 
åtgärder för att dämpa investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar. 

Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. För 
de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder 
vidtagits som förväntas förbättra måluppfyllelsen under kommande år. Den samlade 
bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, 
har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2021 och att 
kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-09, § 22

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02

 Årsredovisning 2021

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), 
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Björn 
Wahlund (L), Christer Sundqvist (M), Marian Loley (KD), Inger Hult (L), 
Nicklas Adamsson (MP), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Victoria 
Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S) samt ekonomichefen Regina 
Jalvemyr.

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), 
Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S), Marie-
Louise Karlsson (S) och Björn Wahlund (L), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Revisorerna, Akten
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§ 19   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40.

Överläggningarna återupptas klockan 20.10. 
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§ 20 KS/2022:85  

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2021 
med ansvarsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2021, 
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård-, omsorg- och 
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden, den gemensamma 
lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 
bedrivits i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB, 
Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) samt gemensam lönenämnd 
(Katrineholms och Gnesta kommuner).

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelse, nämnder och beredningar med 
undantag för socialnämnden i Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna noterar att socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till 
-19,9 mnkr vilket de ser allvarligt på. Då nämnden under flera år redovisat underskott är 
det angeläget att nämnden omgående vidtar åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
Revisionen avser nogsamt följa nämndens ekonomiska utveckling under 2022.

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig samt 
bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, 
omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden, den 
gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021.
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Ärendets handlingar
 Revisorernas redogörelse 2021 Katrineholms kommun

 Revisionsberättelse 2021 Katrineholms kommun

 Granskning årsredovisning Katrineholms kommun 2021

 Granskning Katrineholms kommun – god ekonomisk hushållning

 Revisors yttrande om bokslutet 2021-12-31 Katrineholms Fastighet AB

 Granskningsrapport Katrineholms Fastighet AB 2021

 Revisors yttrande om bokslutet 2021-12-31 Katrineholms Industrihus AB 2021

 Granskningsrapport Katrineholms Industrihus AB 2021

 Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021

 Granskningsrapport Katrineholms Vatten och Avfall AB 2021

 Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB 2021

 Granskningsrapport Sörmland Vatten och Avfall AB 2021

 Granskning årsbokslut 2021 Gemensamma patientnämnden

 Granskningsrapport patientnämnden – Bidrag till vårdens utveckling

 Granskning årsbokslut 2021 Gemensamma nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård

 Granskningsrapport nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – 
verksamheten forskning och utveckling i Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 21 KS/2022:16  

Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad 
gäller att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för 
förtroendevalda med årsarvode på mindre än 2 procent. Beslutet gäller retroaktivt från 
2022-01-01. 

Reservation

Mot beslutet, till förmån för Tony Rosendahls (V) och Johan Frondelius (KD) yrkande 
reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Inger Hult (L), 
Marianne Körling- Ström (L), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl 
(V).

Mot beslutet till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) 
tilläggsyrkande, reserverar sig Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Thomas 
Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Claudia Grathwohl (C), Victoria 
Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik (C), Inger Hult (L) och Marianne 
Körling- Ström (L).

Sammanfattning av ärendet
Om en förtroendevald har ett årsarvode på mindre än 40 procent inkluderar det arvodet 
all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden samt kommunstyrelsen (§ 7 i 
arvodesbestämmelserna). Det innebär bland annat att inga sammanträdesarvoden 
betalas ut för kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott. Det lägsta årsarvodet 
är idag 1 procent, medan ett sammanträdesarvode är från 1,1 procent. Det innebär att 
en förtroendevald som sitter i kommunstyrelsen kan förlora ekonomiskt på att ta ett 
uppdrag med lågt årsarvode. Detta då sammanträdesarvodet för kommunstyrelsen och 
dess utskott under ett år kan bli högre än årsarvodet.

Enligt 18 § i arvodesbestämmelserna ska frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen.

Arvodesbestämmelserna är giltiga till och med 2022-12-31 och det kommer att göras en 
översyn av bestämmelserna i sin helhet inför den nya mandatperioden.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 10

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-02-17

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-15
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP) och Joha 
Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tony Rosendahl 
(V) yrkar, med instämmande av Johan Frondelius (KD), avslag på beslutsförslaget.

Inger Fredriksson (C) framför ett tilläggsyrkande, med instämmande av Tony Rosendahl 
(V), om att det tillsätts en arvodeskommitté. Johan Söderberg (S) yrkar avslag på detta.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) och Johan Frondelius (KD) 
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Inger Fredriksson (C) och Tony 
Rosendahls (V) tilläggsyrkande och Johan Söderbergs (S) avslagsyrkande på detta och 
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvatlningen - löneenheten

Akten
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§ 22 KS/2022:64  

Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde 
- Fristående verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Avgifter för fristående verksamhet inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), 
Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik 
(C).

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade på sammanträde den 15 februari 2022 att anta 
bildningsförvaltningens förslag till Regler för fristående verksamheter. I samband med 
de reglerna föreslår bildningsnämnden att kommunfullmäktige inför avgifter för att 
starta ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, för ansökan om 
godkännande av ny huvudman samt vid ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten. Avgifterna är beräknade utefter bedömning av arbetstid samt efter att ha 
sett till storleken på samma avgifter som andra kommuner har fastställt. De föreslagna 
avgifterna är lägre än de avgifter som bildningsförvaltningen har sett från andra 
kommuner. 

Avgifterna för Katrineholms kommun föreslås fastställas enligt nedanstående förslag:

Ansökan om att starta en ny fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg

12 000 kronor

Ansökan om godkännande av ny 
huvudman för befintlig verksamhet 
(fristående förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg)

9 000 kronor

Ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg).

6 000 kronor

Då det idag inte finns beslutat om några avgifter för detta föreslås att ett undantag från 
den gällande ordningen att avgifter behandlas i samband med budgetprocessen görs.
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 3

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16

 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2022-02-15, § 1

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica 
Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och Fredrik Ahlman (M).

Förslag och yrkande

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlman (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), avslag på 
beslutsförslaget.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD) 
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Akten
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§ 23 KS/2021:317  049

Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens 
vattenförbund etapp 2 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen så som för egen skuld för Hjälmarens 

vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 
kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och 
borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-11-22, § 173, om 
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 173, att ingå borgen för 
Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser. För att Hjälmarens vattenvårdsförbund ska 
kunna låna pengar av Kommuninvest krävs dock att kommunfullmäktige beslutar att 
ingå borgen så som för egen skuld. Den formuleringen saknades i beslutet i november 
vilket gör att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 4

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, 
Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Beslutet skickas till:

Hjälmarens vattenvårdsfärbund

Akten
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§ 24 KS/2021:361  004

Antagande av ny informationshanteringsplan och 
diarieplan 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokument ”Gallring av handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse”.
2. Styrdokumentet upphör att gälla den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente (§ 147, 2021-10-25) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att kommunstyrelsen fattar beslut om 
kommungemensam informationshanteringsplan (tidigare kallat 
dokumenthanteringsplan). Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i 
kommunstyrelsen och nämnderna upphör att gälla den 1 januari 2022.

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en 
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för 
dokumenthanteringsplan) samt ny diarieplan utifrån Sydarkiveras modell.

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya 
informationshanteringsplanen antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders 
tidigare antagna dokumenthanteringsplaner.

Syftet med förändringen är:

 Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar.

 Säkerställa att information hanteras på ett likartat sätt i hela kommunen.

 Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt uppdaterad inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden.

 Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera nämnder.

 Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar på 
verksamhetsområden och inte den kommunala nämndorganisationen.

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om gallringsfrister för allmänna handlingar. 
Förvaringsplats och övriga kolumner i infoplanen betraktas som verkställighet. 
Strukturen och rubrikerna i informationshanteringsplanen ligger till grund för den nya 
diarieplanen. Diarieplanen består av de tre första rubrikerna i 
informationshanteringsplanen, den fjärde rubriken finns inte med i diarieplanen.

Informationshanteringsplanen innehåller gallringsfrister för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse (kallad gallringsplan för skräp). I och med detta kan nuvarande 
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styrdokument ”Gallring av handlingar och tillfällig eller ringa betydelse” från 1999-12-13 
upphävas.

På sikt kan kolumnerna i informationshanteringsplanen utökas och innehålla 
information att det förekommer personuppgifter, sekretessuppgifter samt 
informationssäkerhetsklassning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-12-15, § 216

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15

 Förslag – informationshanteringsplan Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Samhällbyggnadsförvaltningen

Revisorerna

Akten
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§ 25 KS/2021:400  041

Delårsrapport per den sista juni 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Sydarkivera för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fastställt och överlämnat till 
medlemskommunerna förbundets delårsrapport till och med den sista juni 2021.

För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr. 
Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga 
tidigare underskott att återställa.

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de 
finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt 
som verksamhetsmässigt.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 5

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14

 Delårsrapport Sydarkivera

Beslutet skickas till:

Sydarkivera

Akten
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§ 26 KS/2021:96  439

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna 
av den pågående klimatkrisen 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat in en motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. 
Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder.

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet 
ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur 
vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden 
som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas.

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk 
av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande svarar på 
var och ett av yrkande i motionen. 

Det kan tilläggas yttrandet att kommunen årligen följer upp den totala andelen skyddad 
skog i Katrineholms kommun, det vill säga både privatägd och kommunägd. År 2020 
uppgick detta till 820 ha skyddad natur. Inga kommunala naturreservat finns inrättade.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 6

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen - Svar på motion om 
att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra 
till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-12-17
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 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 
sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 
2021-03-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), 
Christer Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Johan 
Söderberg (S).

Förslag och yrkande

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

Nicklas Adamsson (MP), yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) 
och Anita Johansson (V), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med 
detta ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Nicklas Adamsson 

Akten
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§ 27 KS/2021:222  759

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
remissinstansernas yttranden. 

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

”Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 
agera vid upptäckt av våld i nära relationer.

Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid 
misstänkt våld i nära relation.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
Viadidaktnämnden.

Samtliga nämnder föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till pågående arbeten. Bland annat nämns förvaltningarnas arbete 
utifrån handlingsplanen för jämställdhetenligt CEMR och samverkans- och 
utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Under hösten 2021 pågår ett arbete inom bildningsförvaltningen med att identifiera 
lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som till exempel Nationellt Centrum 
för Kvinnofrid (NCK). Vidare nämns att interna utbildningar om barn och våld för 
medarbetare genomförs genom dels socialförvaltningens Relationsvåldsteam och dels 
genom Kvinno- och Tjejjouren Miranda, men att det välkomnas utbildningar för 
föreningar inom kommunen, dock med medskicket att en utbildning till föreningar 
behöver finansieras. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 7

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Bildningsnämndens beslut 2021-11-02, § 49

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-10-18

 Viadidaktnämndens beslut 2021-12-07, § 42
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 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 48

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-29

 Socialnämndens beslut 2021-12-14, § 86

 Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-12-09

 Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), 
Anders Gölevik (C), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Nicklas Adamsson 
(MP), Victoria Barrsäter (C) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkande

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut

Inger Fredriksson (C), yrkar med instämmande av Anders Gölevik (C), 
Nicklas Adamsson (MP) och Victoria Barrsäter (C), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med 
detta ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Inger Fredriksson

Victoria Barrsäter

Ann-Charlott Olsson

Anders Gölevik

Akten
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§ 28 KS/2021:276  332

Svar på motion om temaparker/lekplatser 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden. 

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”utreda och ta fram en kalkyl om att bygga temapark utifrån, i motionen beskrivna, 
exemplen Pelle Svanslös Lekplats i Uppsala och Härbreparken i Huddinge”.

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 8

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 66

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 49

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Dag Dunås (KD), Anneli 
Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD).
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Förslag och yrkande

Dag Dunås (KD) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S) och Joha Frondelius (KD), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Akten
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§ 29 KS/2021:282  332

Svar på motion om musikinstrument för lekplatser 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden.

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

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-02-23, § 9

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-22

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 67

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 50

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Dag Dunås (KD), Cecilia 
Björk (S) och Joha Frondelius (KD).
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Förslag och yrkande

Dag Dunås (KD) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S) och Joha 
Frondelius (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Akten
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§ 30 KS/2021:344  059

Svar på interpellation om Lära av upphandlingen 
Unikum 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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

 ”Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i 
bildningsnämnden?

 Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån 
erfarenheterna från upphandlingen av Unikum respektive städningen?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från bildningsnämndens ordförande

 Interpellation om att lära av upphandlingen av Unikum, 2021 10 19

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica 
Truedsson (S) och Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 31 KS/2022:69  

Interpellation med svar om otillgänglig tillgänglighet 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Selig (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 
följande frågor:

1. ”Delar du bilden att en inte försumbar del av materialet tex, bild, dokument, ljud och 
video på kommunens webbplats i dagsläget inte uppfyller aktuella 
tillgänglighetskrav?

2. Varför uppfylls inte de lagstadgade tillgänglighetskraven? – I synnerhet varför 
uppfylls inte kraven vid nyproducerat material?

3. När kan vi förvänta oss att allt material på kommunens digitala kanaler är 
tillgänglighetsanpassa?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om otillgänglig tillgänglighet, 2022-02-18

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Johan 
Söderberg (S).

Härefter förklaras överläggningen för avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 32 KS/2022:77  

Interpellation med svar om  parkeringshuset Loket 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvarandet bordläggs.

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

 ”Vilka reflektioner har kommunstyrelsens ordförande på investeringen som sådan 
efter Lokets första år?

 Hur ser prognosen för användandet ut?

 Vad är en rimlig beläggningsgrad?

 Anser du att kostnader för Loket står i någon som helst proportion till de behov som 
finns inom exempelvis skola vård och omsorg?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 

 Interpellation om parkeringshuset Loket, 2022-02-21

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 33 KS/2022:84  

Interpellation med svar om hjälp till Ukraina 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 
följande fråga:

”Fråga 1 – Hur, vad och när förbereder majoriteten för åtgärder utifrån den uppkomna 
situationen i Ukraina?” 

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 

 Interpellation om hjälp till Ukraina, 2022-03-02

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

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 34 KS/2022:86  

Interpellation med svar om sjukskrivningar inom vård- 
och omsorgsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvarandet bordläggs.

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

 ”Om insatser har gjorts under sex år, varför nås inte resultaten inom området ”Höga 
sjuktal” som är centralt för socialdemokrater?

 Vad tänker ni stätta in för resurser i form av tid, personal och pengar för att en gång 
för alla komma tillrätta med problemet?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om sjukskrivningar inom vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-03-03

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 35 KS/2022:92  

Motion om skydd av produktiv jordbruksmark 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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.”

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 36 KS/2022:91  

Motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service- till vissa funktionshindrade). 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

 ”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”

Ärendets handlingar 
 Motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade), 2022-03-09

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 37   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Lagakraftbevis

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis - Detaljplan för Lövåsen-
Heden, del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.

Dnr KS/2020:364-212

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis – Detaljplan för Backa 6:4 
samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (Utbyggnad av Backa förskola).

Dnr KS/2021:55-212
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