
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-06-13 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 19:05
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Birgitta Carlheim-

Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), 
Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Ewa Callhammar (L), 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), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg 
(S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Roger 
Ljunggren (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), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie 
Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Christina Granberg (M), Inger Fredriksson (C), Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna 
Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare Milos Smitran (M), Bertil Carlsson (C), Marianne Körling-Ström (L), 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), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), 
Camilla Hermansson (SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Michael Hagberg (S)

Utsedd justerare: Ylva G Karlsson (MP)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-06-20

Paragrafer § 60-  § 80

Datum för anslags uppsättande 2022-06-21 Datum för anslags nedtagande 2022-07-13

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 60 KS/2018:415  111

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Per-Ola Franssons (SD) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
avseende ersättare för Sverigedemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Per-Ola Fransson (SD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 61 KS/2018:415  111

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Berit Örtells (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende 
ersättare för Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Berit Örtell (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 62 KS/2018:497  111

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) som ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB till slutet av årsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Katrineholms Fastighets AB. Socialdemokraterna nominerar 
Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB.

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Berit Örtell

Mariam Yassin Mahi 

Troman

Lex

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 63 KS/2018:498  111

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) som ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB.
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB till slutet av årssstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Katrineholms Industrihus AB. Socialdemokraterna nominerar 
Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms Industrihus AB.

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Berit Örtell

Mariam Yassin Mahi 

Troman

Lex

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 64 KS/2018:490  111

Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Abdullahi Hassan (S) från uppdraget som ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
2. Kommunfullmäktige väljer Martina Henke (S) som ledamot i förbundsdirektionen för 

Västra Sörmlands Räddningstjänst för resterande del av mandatperioden 2019-2022.
3. Johanna Karlsson (S) utses till personlig ersättare för Martina Henke (S).

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att Abdullahi Hassan (S) 
ska bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i förbundsdirektionen för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst. Detta mot bakgrund av att Abdullahi Hassan (S), vald till vice 
ordförande, inte fick ansvarsfrihet för 2020 då han inte deltagit i verksamheten. Sedan 
dess har han inte heller deltagit som ledamot och därmed inte fullföljt sitt uppdrag.

Socialdemokraterna nominerar Martina Henke (S) som ny ledamot i förbundsdirektionen 
för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

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

Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden 
med följande villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers 
kommun. Vice ordföranden ska vara en direktionsledamot från Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) samt 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Abdullahi Hassan

Martina Henke

Johanna Karlsson

Troman

Comfact Signature Referensnummer: 1390691



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-06-13 7 (27)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 65 KS/2018:490  111

Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) från uppdraget som ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
2. Kommunfullmäktige väljer Börje Söderström (S) som ledamot i förbundsdirektionen 

för Västra Sörmlands Räddningstjänst för resterande del av mandatperioden 2019-
2022.

3. Michael Hagberg (S) utses till personlig ersättare för Börje Söderström (S).

Sammanfattning av ärendet
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Socialdemokraterna nominerar Börje Söderström (S) som ny ledamot i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

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

Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden 
med följande villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers 
kommun. Vice ordföranden ska vara en direktionsledamot från Katrineholms kommun.

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Berit Örtell

Börje Söderström

Michael Hagberg

Troman

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 66 KS/2022:147  

Revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra 
Strandgården 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) gällande hyra för Strandgården i enlighet med 
upprättat förslag att gälla från den 1 september 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av 
fullmäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är 
färdigställd. 

Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag till ny hyra för Strandgården i 
enlighet med hyressättningsmodellen där hyran av ett rum med trinett på Strandgården 
föreslås uppgå till 6 708 kronor per månad.

Förslaget innehåller även några redaktionella ändringar i dokumentet. Till exempel 
föreslås storleken på rummen strykas ur dokumentet.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 54

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-28, § 32

 Förslag - Revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet (hyra Strandgården)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M) och Joha 
Frondelius (KD).

Christoffer Öqvist (M) anmäler att Malmgården inte ska ingå i dokumentet vilket 
fullmäktige ser som en redaktionell ändring. 

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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Förslag och yrkande

Christoffer Öqvist (M) och Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Vård-och omsorgsnämnden

Katrineholms Fastighets AB – Tobias Lundqvist

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 67 KS/2022:142  

Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 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 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på 34 880 tkr för KFAB och 7 577 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 2021 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 där det ingår att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal 
verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet. Två 
ägarsamråd har även ägt rum under 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 55

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03

 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2022-03-14

 Årsredovisning 2021 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young

 Katrineholms Fastighets AB hållbarhetsrapport 2021

 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2022-03-14

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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 Årsredovisning 2021 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 
lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholm Industrihus AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 68 KS/2022:161, KS/2022:85  , 

Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 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 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på -353 000 kronor för KVAAB och 
+213 000 kronor för SVAAB.

De auktoriserade revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och att den ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är 
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. Lekmannarevisorerna bedömer att 
bolagens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

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.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 56

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12

 Protokoll årsstämma KVAAB, 2022-03-31

 Årsredovisning KVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport

 Protokoll årsstämma SVAAB, 2022-03-31
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 Årsredovisning SVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 69 KS/2022:140  

Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland 
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 25 mars 2022, § 13, att godkänna 
årsredovisningen för 2021 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 1 821 tkr.

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommunerna och regionen har minskat 
med 4 559 tkr jämfört med föregående år efter att verksamheten vid Gläntan har 
avslutats. För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 566 tkr (jämfört med 3 462 tkr 
2020).

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 2021 är uppfyllt.

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, 
inriktningsmål, miljömål, kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. 
Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda. 

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

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 57

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-10

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2021 – Vårdförbundet Sörmland

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2022-03-25

 Årsredovisning 2021 – Vårdförbundet Sörmland

 Revisionsberättelse 2021 – Vårdförbundet Sörmland
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 Granskning av årsredovisning för år 2021 Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Beslutet skickas till:

Vårdförbundet Sörmland

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1390691
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§ 70 KS/2022:159  

Sydarkivera årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På förbundsfullmäktige den 8 april 2022 godkändes årsredovisningen för 
kommunalförbundet Sydarkivera för 2021 och förbundsstyrelsens ledamöter beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.  
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. Katrineholms kommun blev medlem i början av 2021. 

Sydarkivera redovisar ett positivt resultat på 4,87 miljoner kronor för 2021, vilket är mer 
än 4 miljoner bättre än budgeterat och 1,7 miljoner högre än prognosen för delåret. 
Överskottet är kopplat till minskade kostnader på grund av Covid-19 och omställning till 
ett digitalt arbetssätt, icke tillsatta tjänster samt ökade intäkter för deltagande i ett 
europeiskt projekt. Det är en uttalad målsättning från Sydarkiveras fullmäktige att 
medlemsavgiften ska sänkas senast 2025.

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 58

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12

 Protokollsutdrag från Förbundsfullmäktige Sydarkivera, 2022-04-08, § 2

 Sydarkiveras årsredovisning 2021 inklusive målbilaga, revisionsberättelse 2021 samt 
granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 - Sydarkivera

Beslutet skickas till:

Sydarkivera

Akten
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§ 71 KS/2021:345  315

Svar på motion om behov av pendlarparkeringar 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) 
och Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som på sitt sammanträde 
2022-04-21, § 29, beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Detta med motiveringen att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har 
uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten Katrineholm och kransorterna i 
styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun.” Utredningen var 
påbörjad när Centerpartiets motion skickades in och Katrineholms kommun kommer att 
anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-05-25, § 59

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-05-06

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-04-21 § 19

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05

 Motion om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
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Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Inger Fredriksson

Ann-Charlott Olsson

Victoria Barrsäter

Anders Gölevik

Claudia Grathwohl

Akten
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§ 72 KS/2022:165  

Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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

1. ”Vad ligger snittet på avdelningarna idag?
2. Hur många barn är det på den avdelningen med flest barn?
3. Vad är ert mål för antalet per avdelning, småbarn och från 3-6 år?
4. Hur ställer ni er till att göra om Västra skolan till förskola?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från bildningsnämndens ordförande

 Interpellation om förskolan i Katrineholm, 2022-02-21 (inlämnad 2022-05-12)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Ulrica 
Truedsson (S) och Victoria Barrsäter (C).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 73 KS/2022:195  

Interpellation med svar om kompetensfrågor inom 
bildningsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt för en ökad 
kompetens bland undervisande personal?

 ”Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten driva projekt för att öka 
andelen med pedagogisk högskoleexamen inom fritidsverksamheten?

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten driva projekt med syfte att 
utveckla lärarnas metoder för betygssättning?

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten sätta inextra stöd för de 
lärare som arbetar inom resursen?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från bildningsnämndens ordförande

 Interpellation om kompetensfrågor inom bildningsförvaltningen, 2022-05-30

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Ulrica Truedsson 
(S) och Gunilla Magnusson (S).

Härefter förklaras överläggningen för avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 74 KS/2022:189  

Fråga om översyn av hastigheten på Kyrkogatan i Valla 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas.

Sammanfattning av ärendet 
Ingvar Larsson (SD) har inlämnat en fråga riktad till service- och tekniknämndens 
ordförande gällande hastigheten på Kyrkogatan i Valla. Följande fråga framställs:

”På kyrkogatan i Valla har vi haft många pensionärer som sålt sina hus och de har flyttat 
in barnfamiljer i stället. Fordon kör så fort på gatan att det är farligt för barnen och 
olyckstillfällen har redan hänt, så min fråga är ifall hastigheten på den gatan bör ses över 
och nedsättas till 30 km/h?

Ärendets handlingar 
 Fråga om översyn av hastigheten på Kyrkogatan i Valla, 2022-05-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ingvar Larsson (SD) och Anneli Hedberg 
(S)

Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 75 KS/2022:210  

Fråga om vår demokratiska beslutsprocess 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Victoria Barrsäter (C) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande 
gällande vår demokratiska beslutsprocess. Följande fråga framställs:

”Hur fattades beslutet att ge gratis bussbort till pensionärer?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om vår demokratiska beslutsprocess, 2022-06-08

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

Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 76 KS/2022:212  

Interpellation om olja i avloppnätet 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

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

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

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

Ärendets handlingar 
 Interpellation om olja i avloppsnätet, 2022-06-05

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 77 KS/2022:211  

Interpellation om säker skolväg i Sköldinge 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

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

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

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 78 KS/2022:199  

Motion om regnrabatter 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlott Olsson (C) har lämnat en motion om att anlägga regnrabatter. Motionen 
utmynnar följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun informerar och inspirerar fastighetsägare att anlägga 
regnrabatter.

Att KFAB och KIAB ska vara föregångare i arbetet att hantera dagvatten, där regnrabatter 
är en möjlighet.

Att investeringar i regnrabatter eller liknande omhändertagande av dagvatten ska 
premieras i VA-taxan.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att anlägga regnrabatter, 2022-06-02

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 79   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2022.

För första kvartalet 2022 finns ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2021 för Katrineholms kommun, 
lägger den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.
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§ 80   

Trevlig sommar 
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) avslutar sammanträdet med att 
tillönska alla en trevlig sommar. Förste vice ordförande Mirjana Cvrkalj (M) tillönskar på 
kommunfullmäktiges vägnar ordföranden detsamma.
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