
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-12-12 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 21:10
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande , Mirjana Cvrkalj (M) 1:e vice ordförande, Marian Loley (KD) 

2:e vice ordförande, Börje Söderström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Christer 
Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar 
(L), Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson (C), Anders Gölevik (C), Johanna Karlsson (S), Åsa 
Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), 
Abukar Ismail (MP), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), Milos 
Smitran(M), Gunilla Magnusson (S), Martin Edgélius (M), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren 
(S), Ahmed Musse (S), Stefan Blomqvist (S) (fr.o.m. § 146), Anita Johansson (V), Zeljko Klemse 
(S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Jonah Håkansson (SD), 
Camilla Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie 
Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Anne Hofstedt (M),  Ingela Wallace (C),  Tommy Eriksson (S),  Mariam Yassin Mahi (S), Emil 
Svensson (S), Linda Rosenlund (S),  Karin Frisk (S) (t.o.m. § 145)

Ersättare Wahid Moosawi (M), Inger Hult (L), Banu Arslan (L), John G Ogenholt (KD), Karin Frisk (S), 
Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Franca Baban (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue 
Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Lilli Márton (MP), Peter Gustafsson (SD), Rickard 
Hermansson (SD), Jan Lilja (SD), Matthes Olsson (SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Christer Sundqvist (M)

Utsedd justerare: Björn Wahlund (L)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-12-19

Paragrafer § 143-  § 189

Datum för anslags uppsättande 2022-12-20 Datum för anslags nedtagande 2023-01-13

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 143 Fastställande av dagordning

§ 144 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026

§ 145 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden, mandatperioden 2023

§ 146 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden, 
mandatperioden 2023

§ 147 Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, mandatperioden 2023

§ 148 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, mandatperiod 2023

§ 149 Val av ledamöter och ersättare i service-och tekniknämnden, 
mandatperiod 2023

§ 150 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, mandatperioden 2023

§ 151 Val av ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden 2023-2026

§ 152 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden, 
mandatperioden 2023

§ 153 Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden, 
mandatperioden 2023

§ 154 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026

§ 155 Val av ledamöter kommunrevisionen mandatperioden 2023-2026

§ 156 Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i förbundsdirektionen för 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026

§ 157 Val av ledamot och  ersättare i lönenämnd Sörmland, mandatperiod 2023-
2026

§ 158 Val av ny ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd, 
mandatperioden 2023 - 2026

§ 159 Val av ny ledamot och ersättare i Nämnden för samverkan inom 
socialtjänst och vård, mandatperioden 2023-2026

§ 160 Val av ledmöter och ersättare i Mälardalsrådet, perioden maj 2023 - maj 
2027

§ 161 Val av ny ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Vårdförbundet 
Sörmland, mandatperioden 2023-2026

§ 162 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige, mandatperioden 2023-2026

§ 163 Val av ledamot i Samordningsförbundet RAR i Sörmland, mandatperioden 
2023-04-01-2027-03-31
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§ 164 Val av partigruppledare i kommunfullmäktige mandatperioden 2023 - 2026

§ 165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen 
och nämnderna mandatperioden 2023-2026

§ 166 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

§ 167 Årsarvoden

§ 168 Ajournering

§ 169 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§ 170 Utbetalning av partistöd 2023

§ 171 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2,  
Katrineholms kommun

§ 172 Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag

§ 173 Revidering av reglemente för
gemensamma patientnämnden

§ 174 Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för 
personer med funktionsnedsättning

§ 175 Upphörande av styrdokument - Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats

§ 176 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR)

§ 177 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022

§ 178 Svar på motion om koldioxidbudget

§ 179 Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar

§ 180 Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 år

§ 181 Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

§ 182 Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

§ 183 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder

§ 184 Motion om att anlägga konstgjorda isbanor i kommunen

§ 185 Motion om bonden i skolan - öka kunskapen om var "maten växer"

§ 186 Motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och 
Duveholmshallen (Sportcentrum)

§ 187 Motion om att utred möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr och en i 
Nävertorp!
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§ 188 Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun 
och Vingåkers kommun - samverkan i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och
arbetsmarknad

§ 189 God Jul och Gott Nytt År
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§ 143

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen 
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§ 144 KS/2022:381

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen från 1 januari 

2023 till 31 december 2026 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Johan Söderberg (S) Cecilia Björk (S)

Anneli Hedberg (S) Fredrik Malmström (S)

Roger Ljunggren (S) Marie-Louise Karlsson (S)

Ulrica Truedsson (S) Tony Karlsson (S)

Johanna Karlsson (S) Gunnar Ljungquist (S)

Christer Sundqvist (M) Helena Gärtner (M)

Martin Edgélius (M) Fredrik Ahlman (M)

Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M) Mirjana Cvrkalj (M)

Joha Frondelius (KD) Marian Loley (KD)

Inger Fredriksson (C) Björn Wahlund (L)

Camilla Hermansson (SD) Filip Lindahl (SD)

Mica Vemic (SD) Britt Gustafsson (SD)

Tony Rosendahl (V) Nicklas Adamsson (MP)

2. Till ordförande tillika kommunalråd för samma period utses Johan Söderberg (S).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M).

4. Till andre vice ordförande tillika oppositionsråd för samma period utses Joha 
Frondelius (KD).

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas 
partigrupp, Moderaternas partigrupp, Vänsterpartiets partigrupp och Miljöpartiets 
partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Reservation

Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jonah Håkansson (SD), Camilla 
Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egestål 
(SD), Peter Gustafsson (SD) och Rickard Hermansson (SD).
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse bestående av 13 ledamöter och 13 
ersättare. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelningen är gjord utifrån 
beräkning baserat på proportionellt valsätt samt valteknisk samverkan. Ordningen är 
baserad på partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Kristdemokraterna 
(Joha Frondelius) och Sverigedemokraterna (Camilla Hermansson). Därav lämnas inget 
förslag till beslut gällande denna post.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Mica Vemic 
(SD), Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Lili Márton (MP), Anita Johansson (V) 
och Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar att Joha Frondelius (KD) ska utses till andre vice ordförande 
tillika oppositionsråd.

Mica Vemic (SD) yrkar att Camilla Hermansson (SD) ska utses till andre vice ordförande 
tillika oppositionsråd.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på beslutspunkterna 1 – 3 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Därefter konstaterar ordföranden att omröstning ska genomföras gällande beslutspunkt 
4.

Omröstning

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avlämnar 
sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. Christer Sundqvist (M) och 
Björn Wahlund (L) övervakar rösträkningen.

Johan Söderberg (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen 
inte deltar i beslutet. Christer Sundqvist (M) uttalar att motsvarande gäller för 
Moderaternas partigrupp. Lili Márton (MP) uttalar att motsvarande gäller för 
Miljöpartiets partigrupp. Anita Johansson (V) uttalar att motsvarande gäller för 
Vänsterpartiets partigrupp.

Omröstningsresultat
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Antalet avgivna röster är17 stycken, övriga 34 röstande deltar inte i beslutet. Valsedlarna 
delas upp i två grupper och räknas.

Med 9 röster för Joha Frondelius (KD) och 8 röster för Camilla Hermansson (SD) utses 
Joha Frondelius (KD) till andre vice ordförande tillika oppositionsråd i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 145 KS/2022:388

Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden, 
mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Ulrica Truedsson (S) Anette Larsson-Fredriksson (S)

Tommi Lycke (S) Aleksander Tamoyev (S)

Mariam Yassin Mahi (S) Malin Sandquist (S)

Carl-Henrik Gustafsson (S) Anders Forss (S)

Linda Rosenlund (S) Sandra Ekstrand (S)

Tony Karlsson (S) Carl-Magnus Fransson (M)

Anne Hofstedt (M) Milos Smitran (M)

Torbjörn Johnsson (M) Saif Ullah (M)

Petri Ogenholt (KD) Inger Fredriksson (C)

Victoria Barrsäter (C) Banu Arslan (L)

Rickard Hermansson (SD) Matthes Olsson (SD)

Ingvar Larsson (SD) Göran Bergström (SD)

Ismail Abukar (MP) Henrik Gullstrand (V)

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Anne Hofstedt (M).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Victoria Barrsäter (C).

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas 
partigrupp, Moderaternas partigrupp, Vänsterpartiets partigrupp och Miljöpartiets 
partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Reservation

Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jonah Håkansson (SD), Camilla 
Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egestål 
(SD), Peter Gustafsson) och Rickard Hermansson (SD).
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja bildningsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare för 
kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 

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

Förslag och yrkande

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

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på beslutspunkterna 1 – 3 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Därefter konstaterar ordföranden att omröstning ska genomföras gällande beslutspunkt 
4.

Omröstning

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avlämnar 
sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. Christer Sundqvist (M) och 
Björn Wahlund (L) övervakar rösträkningen.

Johan Söderberg (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen 
inte deltar i beslutet. Christer Sundqvist (M) uttalar att motsvarande gäller för 
Moderaternas partigrupp. Lili Márton (MP) uttalar att motsvarande gäller för 
Miljöpartiets partigrupp. Anita Johansson (V) uttalar att motsvarande gäller för 
Vänsterpartiets partigrupp.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är17 stycken, övriga 34 röstande deltar inte i beslutet. Valsedlarna 
delas upp i två grupper och räknas.

Med 9 röster för Victoria Barrsäter (C) och 8 röster för Rickard Hermansson (SD) utses 
Victoria Barrsäter (C) till andre vice ordförande i bildningsnämnden

Beslutet skickas till:

De valda
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KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 146 KS/2022:382

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden, mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Fredrik Malmström (S) Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Anna Ringdahl (S) Bengt Eriksson (S)

Börje Söderström (S) Annelie Geiborg (S)

Malin Sandquist (S) Lars Gustavsson (S)

Tommy Eriksson (S) Zeljko Klemse (S)

Christer Sundqvist (M) Wahid Moosawi (M)

Christer Johansson (M) Oscar Dieden (M)

Dag Dunås (KD) Emil Åhl (KD)

Bertil Carlsson (C) Lars Levin (L)

Britt Gustafsson (SD) Rickard Hermansson (SD)

Matilda Lundh Åkervall (MP) Jöran Mathiesen (V)

2. Till ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Malmström (S).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Bertil Carlsson (C).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja bygg- och miljönämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare 
för kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.
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Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 147 KS/2022:384

Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, 
mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kulturnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Cecilia Björk (S) Mohammad Mohammad (S)

Ahmed Musse (S) Britt-Inger Karlsson (S)

Barbro Skogberg (S) Stefan Blomkvist (S)

Jarmo Erkinmikko (S) Christina Simonsen (S)

Anki Sandell (S) Aleksander Tamoyev (S)

Milos Smitran (M) Alina Östlund (M)

Jarmila Kocourkova (M) Torbjörn Johnsson (M)

Carl-Johan Forss (KD) Pia Fagerberg Svanqvist (KD)

Inger Hult (L) Tobias Stenström (C)

Saud Porovic (SD) Torbjörn Hvornum (SD)

Carina Clarvind (MP) Elisabet Bohm (V)

2. Till ordförande för samma period utses Cecilia Björk (S).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Milos Smitran (M).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Inger Hult (L).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja kulturnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.
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Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 148 KS/2022:386

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, 
mandatperiod 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i socialnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Roger Ljunggren (S) Gunilla Magnusson (S)

Anne Hagberg (S) Reine Östlund (S)

Gunnar Ljungqvist (S) Anki Sandell (S)

Britt-Inger Karlsson (S) Ahmed Musse (S)

Zeljko Klemse (S) Marita Bengtsson (S)

Martin Edgelius (M) Anne Hofstedt (M)

Wahid Moosawi (M) Robert Zweiniger (M)

Anders Gölevik (C) John Ogenholt (KD)

Marie Westerberg (L) Jens Pettersson (C)

Elsie Egestål (SD) Jonah Håkansson (SD)

Thomas Selig (V) Kristina Färdeman (MP)

2. Till ordförande för samma period utses Martin Edgelius (M).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Roger Ljunggren (S).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Anders Gölevik (C).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.
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§ 149 KS/2022:385

Val av ledamöter och ersättare i service-och 
tekniknämnden, mandatperiod 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Anneli Hedberg (S) Jessica Ljunggren (S)

Christer Ekstrand (S) Emil Svensson (S)

Åsa Thorell Russell (S) Ida Svensson (S)

Joakim Truedsson (S) Ewa Fager (S)

Britt Ejdwinsson (S) Chris Bendrot (M)

Fredrik Ahlman (M) Kenneth Svahn (M)

Erik Dieden (M) Alina Östlund (M)

Joha Frondelius (KD) Emil Åhl (KD)

Thorbjörn Eriksson (C) Björn Wahlund (L)

Rickard Hermansson (SD) Peter Gustafsson (SD)

Anita Johansson (V) Roger Karlsson (MP)

2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Ahlman (M).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja service- och tekniknämnd med 11 ledamöter och 11 
ersättare för kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.
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§ 150 KS/2022:390

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, 
mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i valnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Gunnar Ljungqvist (S) Britt Lennholm (S)

Jessica Ljunggren (S) Berndt Jonasson (S)

Tommi Lycke (S) Elisabet Thorson (S)

Katarina Rosenlund Svensson (S) Joakim Truedsson (S)

Fredrik Olovsson (S) Kerstin Therus (S)

Christoffer Öqvist (M) Hanna Westlund (M)

Martin Edgelius (M) Anne Hofstedt (M)

Robert Persson (KD) Åke Hillborg (KD)

Ann-Charlotte Olsson (C) Marie Westerberg (L)

Mica Vemic (SD) Rickard Hermansson (SD)

Reijo Eriksson (V) Gudrun Lindvall (MP)

2. Till ordförande för samma period utses Christoffer Öqvist (M).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Gunnar Ljungqvist (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja valnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.
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§ 151 KS/2022:383

Val av ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden från 1 

januari 2023 till 31 december 2026 enligt följande:

Ledamöter:

Ulrica Truedsson (S)

Roger Ljunggren (S)

Helena Gärtner (M)

Saif Ullah (M)

Dag Dunås (KD)

Ingvar Larsson (SD)

Ersättare:

Annika Wågenberg (S)

Birger Johansson (S)

Linda Rosenlund (S)

Erik Dieden (M)

Björn Wahlund (L)

Enna Skoglund (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Helena Gärtner (M). 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Andersson (M) (Vingåker).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Dag Dunås (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja Viadidaktnämnden bestående av 11 ledamöter och 11 
ersättare. Enligt reglementet för nämnden utser Katrineholms kommun 6 ledamöter och 
6 ersättare. Vingåkers kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.

Vingåkers kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 28 november 2022 
att föreslå Katrineholms kommunfullmäktige att utse Fredrik Andersson (M) till förste 
vice ordförande.
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Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelningen är gjord utifrån 
beräkning baserat på proportionellt valsätt samt valteknisk samverkan. Ordningen är 
baserad på partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Vingåkers kommun

Akten
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§ 152 KS/2022:387

Val av ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Johanna Karlsson (S) Marita Sundqvist (S)

Lennart Olsson (S) Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Karin Frisk (S) Lilian Lunde (S)

Franca Baban (S) Ewa Fager (S)

Barbro Skogberg (S) Reem Deeb (S)

Dan Jonsson (S) Hanna Westlund (M)

Birgitta Carilheim-Gyllensköld (M) Saif Ullah (M)

Liza Edgelius (M) Christer Johansson (M)

Marian Loley (KD) Carina Gillberg (KD)

Ewa Callhammar (L) Ann-Charlotte Olsson (C)

Britt Gustafsson (SD) Saud Porovic (SD)

Ingvar Larsson (SD) Zdzislaw Napiorkowski (SD)

Göran Svenningsson (V) Ylva G Karlsson (MP)

2. Till ordförande för samma period utses Johanna Karlsson (S).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M).

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Ewa Callhammar (L).

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas 
partigrupp, Moderaternas partigrupp, Vänsterpartiets partigrupp och Miljöpartiets 
partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Reservation

Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jonah Håkansson (SD), Camilla 
Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egestål 
(SD) och Peter Gustafsson).
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Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja vård- och omsorgsnämnd med 13 ledamöter och 13 
ersättare för kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Liberalerna (Ewa 
Callhammar) och Sverigedemokraterna (Britt Gustafsson).

Förslag och yrkande

Av tjänsteskrivelsen framgår att Ewa Callhammar (L) och Britt Gustafsson (SD) har 
nominerats till andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på beslutspunkterna 1 – 3 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Därefter konstaterar ordföranden att omröstning ska genomföras gällande beslutspunkt 
4.

Omröstning

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avlämnar 
sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. Christer Sundqvist (M) och 
Björn Wahlund (L) övervakar rösträkningen.

Johan Söderberg (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen 
inte deltar i beslutet. Christer Sundqvist (M) uttalar att motsvarande gäller för 
Moderaternas partigrupp. Lili Márton (MP) uttalar att motsvarande gäller för 
Miljöpartiets partigrupp. Anita Johansson (V) uttalar att motsvarande gäller för 
Vänsterpartiets partigrupp.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 17 stycken, övriga 34 röstande deltar inte i beslutet. Valsedlarna 
delas upp i två grupper och räknas.

Med 9 röster för Ewa Callhammar (L) och 8 röster för Britt Gustafsson (SD) utses Ewa 
Callhammar (L) till andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
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§ 153 KS/2022:389

Val av ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden, mandatperioden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Marie-Louise Karlsson (S) Fredrik Ahlman (M)

Stefan Blomkvist (S) Ingela Wallace (C)

Mirjana Cvrkalj (M)

2. Till ordförande för samma period utses Mirjana Cvrkalj (M).

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Marie-Louise Karlsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja överförmyndarnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
för kommande mandatperiod.

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 154 KS/2022:401

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden från 1 

januari 2023 till 31 december 2026 enligt följande:
Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Christer Sundqvist (M)
Joha Frondelius (KD)

2. Ersättare
Anneli Hedberg (S)
Ulrica Truedsson (S)
Inger Fredriksson (C)

3. Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S). 
4. Till förste vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M).
5. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice och 
andre vice ordförande samt tre ersättare. Ersättarna ska vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 155 KS/2022:400

Val av ledamöter kommunrevisionen mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter i kommunrevisionen för mandatperioden 2023 

–2026 enligt följande:

Ledamöter

Jan-Olov Karlsson (S)

Birgitta Hagdahl (S)

Richard Eriksson (S)

Lars F Eriksson (M)

Mårten Grothérus (L)

Tommy Gustavsson (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Mårten Grothérus (L).

3. Till vice ordförande för samma period utses Lars F Eriksson (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja kommunrevision med 6 ledamöter för kommande 
mandatperiod 2023 - 2026. Uppdraget fullgörs dock till dess revisionen granskat 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2026.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 156 KS/2022:392

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och personliga ersättare i förbundsdirektionen 

för Västra Sörmlands Räddningstjänst för mandatperioden 2023-2026 enligt 
följande:

Ledamöter Personliga ersättare

Börje Söderström (S) Fredrik Malmström (S)

Johanna Karlsson (S) Mariam Yassin Mahi (S)

Birgitta Carlheim - Gyllensköld (M) Martin Edgélius (M)

Nina Gual (C) Björn Wahlund (L)

Matthes Olsson (SD) Vakant

2. Kommunfullmäktige väljer för samma period Jan-Olov Karlsson (S) och Mårten 
Grothérus (L) som revisorer i förbundsdirektionen.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 
ska enligt förbundsordningen bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare. 
Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. Det är 
förbundsdirektionen som utser ordförande och vice ordförande enligt den ordning som 
regleras av förbundsordningen. 

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

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 157 KS/2022:442

Val av ledamot och  ersättare i lönenämnd Sörmland, 
mandatperiod 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i lönenämnd Sörmland för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2026 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Ulrica Truedsson (S) Torbjörn Jonsson (M)

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja lönenämnd med 1 ledamot och 1 ersättare för kommande 
mandatperiod.

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. 

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Gnesta kommun

Akten
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§ 158 KS/2022:322

Val av ny ledamot och ersättare i gemensam 
patientnämnd, mandatperioden 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd, 
mandatperioden 2023-2026 enligt följande:

Ledamot Ersättare

Elisabeth Thorson (S) Ingela Wallace (C)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till den gemensamma 
patientnämnden. Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

För att kunna väljas får de förtroendevalda inte sitta i regionstyrelsen eller kommunal 
nämnd som hanterar vård- och omsorgsfrågor.

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

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Region Sörmland

Akten
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§ 159 KS/2022:414

Val av ny ledamot och ersättare i Nämnden för 
samverkan inom socialtjänst och vård, mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer ledamot och ersättare i nämnden för samverkan inom 
socialtjänst och vård, mandatperioden 2023-2026 enligt följande:

Ledamot Ersättare

Johanna Karlsson (S) Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till nämnden för samverkan 
inom socialtjänst och vård. Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till 31 
december 2026.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Region Sörmland

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-12-12 34 (73)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 160 KS/2022:360

Val av ledmöter och ersättare i Mälardalsrådet, 
perioden maj 2023 - maj 2027 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för perioden 
(inför respektive rådsmöte) maj 2023 – maj 2027 enligt följande:

Ledamöter Ersättare

Johan Söderberg (S) Christer Sundqvist (M)

Joha Frondelius (KD) Inger Fredriksson (C)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt stadgar för Mälardalsrådet utse två rådsledamöter. Enligt 
stadgarna kan kommunen också utse ersättare.

Beslutet skickas till:

Mälardalsrådet

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 161 KS/2022:443

Val av ny ledamot och ersättare i förbundsdirektionen 
för Vårdförbundet Sörmland, mandatperioden 2023-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Roger Ljunggren (S) till ledamot i 

förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Fredriksson (C) till ersättare i 
förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för 
Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026.

Enligt förbundsordningen utses revisorer av de fullmäktige där förbundet har sitt säte 
(Vingåker).

Beslutet skickas till:

De valda

Vårdförbundet Sörmland

KLF - nämndadministrativa avdelningen, löneenheten

Akten
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§ 162 KS/2022:441

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige, mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Edgélius (M) till ledamot i 

kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulrica Truedsson (S) till ersättare 
i kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun ska utse en ledamot och en ersättare till kommunalförbundet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026.

Beslutet skickas till:

De valda

Kommunalförbundet Sydarkivera

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 163 KS/2022:377

Val av ledamot i Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland, mandatperioden 2023-04-01-2027-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulrica Truedsson (S) till ledamot i 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2023-04-01 – 2027-03-
31.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Edgelius (M) till ersättare i 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2023-04-01 – 2027-03-
31.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun ska utse en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet 
Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen (RAR) i Sörmland för mandatperioden 
2023-04-01 – 2027-03-31. 

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 164 KS/2022:380

Val av partigruppledare i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande partigruppledare i kommunfullmäktige 

Johan Söderberg (S)

Christer Sundqvist (M)

Mica Vemic (SD) 

Joha Frondelius (KD)

Tony Rosendahl (V)

Inger Fredriksson (C)

Björn Wahlund (L)

Nicklas Adamsson (MP)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse gruppledare för varje parti under mandatperioden. 
Gruppledaren erhåller årsarvode enligt arvodesbestämmelserna.

Beslutet skickas till:

De valda

KLF - nämndadministrativa avdelningen

Löneenheten

Akten
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§ 165 KS/2022:425

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande 
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler skall gälla i fråga om ersättares 

tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna:

För ledamot tillhörande följande 
parti

Inträder ersättare i nedan angiven 
partiordning

S S, M

M M, S

C C, L, KD

KD KD, L, C

L L, KD, C

MP MP, V, S, C

V V, MP, S, C

SD SD, KD, C, V, L, MP

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder.

3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå 
från den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag.

4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares 
tjänstgöring i lag eller författning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Samtliga partier har inkommit med underlag om inträdesordning för ersättare, vilket 
ligger till grund för förslag till beslut.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 165

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17
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Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Samtliga partier

Akten
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§ 166 KS/2022:263

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arvodesbestämmelserna från och 
med den 1 januari 2023.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C) och Ingela Wallace 
(C).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sett över arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda med syfte att förenkla och förtydliga dessa. Förslaget till nya 
bestämmelser har ett nytt upplägg och är strukturerade på ett annat sätt än tidigare 
bestämmelser. Förslaget innebär bland annat följande förändringar:

 För förtroendevalda med årsarvode på mindre än 40 % inkluderar arvodet allt för 
den egna nämnden. Tidigare inkluderades även kommunstyrelsen.

 Förtroendevalda får rätt till ersättning för kostnader för kollektivtrafik för resor på 
mer än 5 km.

 Semesterförmån föreslås betalas ut som en schablon på förlorad arbetsförtjänst.

 En nivå för sammanträdesarvoden för nämndsammanträden har tagits bort för att 
göra bestämmelserna mer likvärdiga för kommunfullmäktige, nämnder och övrigt 
uppdrag.

 För beredskap i socialnämnden föreslås ersättningen kopplas till riksdagsarvodet.

 Bilagan med ersättningsnivåerna för årsarvode kompletteras senare.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 162

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-15

 Förslag – Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

 Nu gällande arvodesbestämmelser

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 
Söderberg (S) och Anne Hofstedt (M).
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Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar på följande ändring i Arvodesbestämmelserna avseende 
ersättning till egna företagare:

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på slutskattebeskedet 
för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av kapital och inkomst av passiv 
näringsverksamhet ska inte ligga till grund för ersättning. Följande beräkningsmodell ska 
användas: Taxerad inkomst dividerad med 225 arbetsdagar.

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

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till:

KLF – löneenheten

Samtliga nämnder

Akten
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§ 167 KS/2022:263

Årsarvoden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och komplettera arvodesbestämmelserna 
med bilagan om årsarvode. 

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december hanteras ärende om 
revidering av arvodesbestämmelserna. Inför utskick av fullmäktiges handlingar saknas 
bilagan om fördelning och procentsatser av årsarvode. Fördelningen och 
procentsatserna är framtagna av de politiska partierna och sammanställts av 
kommunledningsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens protokollet, 2022-12-12, § 175

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Bilaga till arvodesbestämmelserna 

Beslutet skickas till:

KLF – löneenheten

Akten
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§ 168

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.10.

Överläggningarna återupptas klockan 19.30. 
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§ 169 KS/2022:421

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i kommunstyrelsens reglemente.

Sammanfattning av ärendet
I samband med ny mandatperiod har fråga uppkommit om revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente, dels med anledning av nya benämningar (t ex 
digitalisering i samband med IT-verksamheten och kommunikation i samband med 
information), dels språkliga förbättringar. I förslaget läggs även vissa strategiska 
ansvarsområden samman under ett begrepp – Socialt hållbarhetsarbete (avser områdena 
folkhälsoarbete, jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt trygghetsarbete). Med 
anledning av ändringarna bör berörda förvaltningar se över om ovanstående ändringar 
påverkar andra styrdokument eller rutiner.

Ansvaret för den övergripande skogsförvaltningen flyttades från service- och 
tekniknämnden till kommunstyrelsen inför verksamhetsåret 2022 i samband med 
budgetbeslutet. Av den anledningen behöver ansvaret även överflyttas mellan 
reglementena.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 163

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16

 Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-12-12 46 (73)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 170 KS/2022:411

Utbetalning av partistöd 2023 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna  23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor

Moderaterna    9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor

Sverigedemokraterna    8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor

Kristdemokraterna    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Centerpartiet     4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Liberalerna    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Miljöpartiet    2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni. 

Under 2022 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod.

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat. 
Vilket innebär en kostnadsökning med 267 000 kronor jämfört med föregående år. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 164

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-08
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Samtliga partier

Akten
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§ 171 KS/2017:544

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten 
Sjöholm 2:2,  Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Abukar Ismail (MP), Lilli Márton (MP), Anita Johansson (V), Rue 
Lindkvist (V) och Göran Svenningsson (V).

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket 
överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med 
motiveringen att kommunen inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med 
hänsyn till bevarande av odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och 
miljööverdomstolen som den 15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått 
prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på 
granskning.  

Planförslaget som antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021§ 93 överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att 
frågorna som gäller artskydd inte var tillräckligtutredda. Katrineholms kommun 
överklagade inte detta beslut.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt artskyddsutredning av vilda 
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud 
enligt artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. 

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som 
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av 
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 159

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19, § 92

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-05

 Granskningsutlåtande, antagandehandling 3

 Planbeskrivning, antagandehandling 3
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 Plankarta, 3 antagandehandling

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Joha Frondelius 
(KD), Ewa Callhammar (L), Lilli Márton (MP), Anita Johansson (V) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkanden

Martin Edgélius (M) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Johan 
Söderberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. Lilli Márton (MP) och Anita Johansson 
(V) yrkar avslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Lilli Márton (MP) och Anita Johanssons (V) 
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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§ 172 KS/2022:406

Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har genomfört arkivinspektioner av kommunens bolag 
Katrineholms Fastigheter AB (KFAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Enligt 
ägardirektivet omfattas Sörmland Vatten av Katrineholm kommuns arkivreglemente.

Inspektionen genomlyser bolagens arkiv- och informationshantering och innehåller 
förslag på åtgärder för bolagen att arbeta vidare med.

I egenskap av ägare av bolagen bör fullmäktige ta del av rapporten.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 161

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16

 Åtgärdsplan 2022 Sörmland Vatten och Avfall AB

 Åtgärdsplan 2022 Katrineholms Fastigheter AB

Beslutet skickas till:

Sydarkivera

Akten
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§ 173 KS/2022:332

Revidering av reglemente för
gemensamma patientnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har tagit fram en revidering av reglementet för gemensamma 
patientnämnden. Ändringen består i att antal sammanträden för nämndens 
arbetsutskott ändras från minst 6 stycken till minst 4 stycken per år.

Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2023.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 140

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Protokollsutdrag gemensamma patientnämnden § 14 2022-09-08

 Förslag – Reglemente gemensamma patientnämnden

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten
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§ 174 KS/2022:356

Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning (KBF) inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller 
för resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följas upp inom 
giltighetstiden. I uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett 
jämställdhetsperspektiv för att se vem som får vad av kommunens resurser, på vilka 
villkor och varför. Detta kan leda till behov av att göra förändringar i utformning av 
riktlinjer och regler kring KBF. 

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en uppföljning av KBF och föreslår 
kommunfullmäktige att styrdokumentet ska gälla tills vidare. Vid förlängningen föreslås 
en redaktionell ändring av ordet ”minibelopp” till den korrekta termen ”minimibelopp”. 

Enligt kommunens regler för styrdokument ska alla styrdokument ha en giltighetstid. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att styrdokumentet får en förläng giltighetstids 
till och med den 31 december 2026. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 141

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-09-29, § 78

 Förslag – Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-12-12 53 (73)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 175 KS/2022:342

Upphörande av styrdokument - Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet anvisning av Katrineholms kommuns webbplats har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Anvisningarna består dels av beskrivningar av till 
exempel den internationella standarden för tillgänglighet och GDPR, men beskriver även 
hur organisationen och ansvarsfördelningen gällande kommunens webbplatser ser ut.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet kan upphöra att gälla och 
att det i stället görs om till ett stödjande dokument i form av ett tjänstemannaunderlag 
som stöd för hur vi arbetar med Katrineholms kommuns webbplats. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 143

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-03

 Antaget styrdokument - Reviderat anvisningsdokument KF 2019-10-21 § 155.pdf 
(katrineholm.se)

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - kommunikationsavdelningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 176 KS/2022:353

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
2022 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2022. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2022.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2022 - 31 augusti 2022 är minus 923 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 1 
000 tkr.

Början på året påverkades fortfarande av den pågående pandemin och det har varit en 
process att få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen, de delar av 
verksamheten som låg i stort sett helt nere under hela pandemin. Under året har VSR 
påverkats ekonomiskt av ökade priser på framförallt drivmedel, men även av långa 
leveranstider av material. Detta påverkar även planerade investeringar som riskerar att 
försenas ytterligare.

Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 
uppnås till fullo, även om måluppfyllelsen kommer att bli högre än föregående år. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 145

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2022-09-28, § 
28 

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2022-10-07, Västra Sörmlands Räddningstjänst – PWC

 Västra Sörmlands Räddningstjänst - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 177 KS/2022:398

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2022 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
881 tkr, orealiserade vinster 809 tkr. Prognosen för helåret 2022 är 296 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 160

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-03

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31, Vårdförbundet Sörmland 

 Granskning av delårsbokslut 2022 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 

Beslutet skickas till:

Vårdförbundet Sörmland

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 178 KS/2021:292

Svar på motion om koldioxidbudget 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
bygg- och miljönämndens beslut.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), 
Joha Frondelius (KD), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Abukar 
Ismail (MP), Lilli Márton (MP), Anita Johansson (V), Rue Lindkvist (V) och Göran 
Svenningsson (V).

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johanson (V) och Thomas Selig (V) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 31 september 2021 som utmynnar i yrkandet:

”Att kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 
Katrineholms Kommun. där det yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.”

Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som hanterade ärendet på sitt 
sammanträde 

2022-10-19.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 146

 Ordförandeförslag, 2022-10-18

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19, § 100

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2022-09-20

 Motion om koldioxidbudget

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anita Johansson (V), Lilli Márton (MP), 
Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Göran 
Svenningnsson (V).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Anita Johansson (V) yrkar, med instämmande av Lilli Márton (MP), Joha Frondelius (KD), 
Inger Fredriksson (C) och Göran Svenningsson (V), bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Tony Rosendahl 

Anita Johansson 

Thomas Selig 

Bygg- och miljönämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 179 KS/2021:384

Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Anders Gölevik (C), 
Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag 
Dunås (KD) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen har sänts på remiss till kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden och bildningsnämnden. 

Alla tre nämnder gör bedömningen att motionen bör avslås då införandet av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Bildningsnämnden lyfter även att det finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera 
barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. 
Nämnderna delar motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera barn 
och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. De menar dock att fokus för en sådan 
satsning bör vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya 
målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna 
för stödet hålls så låga som möjligt.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 147

 Ordförandeförslag, 2022-10-19

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Bildningsnämndens beslut, 2022-09-20, § 53 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-09-20, § 50

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2022-09-08

 Kulturnämndens beslut, 2022-09-28, § 34

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-09-08

 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Dag Dunås (KD), Björn Wahlund (L), 
Ewa Callhammar (L), Anneli Hedberg (S), Alexander Forss (KD), Joha Frondelius (KD), 
Ulrica Truedsson (S) och Anders Gölevik (C).

Förslag och yrkanden

Anneli Hedberg (S) och Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Dag Dunås (KD yrkar, med instämmande av Björn Wahlund (L), Ewa Callhammar (L), 
Alexander Forss (KD), Joha Frondelius (KD) och Anders Gölevik (C) bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Dag Dunås (KD) med fleras yrkande. Hon finner 
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Kulturnämnden

Service- och tekniknämnden

Bildningsnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 180 KS/2021:395

Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 
år 

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

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har inkommit med en motion där han yrkar på att Katrineholms 
kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65 år enligt Eskilstuna 
kommuns modell. I Eskilstuna har den som är över 65 år och folkbokförd i Eskilstuna 
kommun möjlighet att hämta ut ett busskort som gäller på Sörmlandstrafikens bussar i 
Eskilstuna kommun. Kortet är giltigt på vardagar mellan 9 och 14 samt under hela 
helgen. Eskilstuna tar för detta ut en administrationsavgift på 100 kronor per år. 

Införande av fria busskort för personer över 65 år ingick i övergripande plan med budget 
2022–2024, vilken beslutades av kommunfullmäktige 2021-11-22. I maj 2022 infördes fria 
busskort för personer över 65 år i Katrineholm. Kortet gäller på Sörmlandstrafikens 
bussar i Katrineholm och är giltigt på vardagar mellan klockan 9 och 14. Katrineholms 
kommun tar inte ut någon avgift för kortet. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 148

 Ordförandeförslag, 2022-10-19

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-29

 Motion från Mica Vemic (SD) om fria bussresor 65+

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Johan Söderberg 
(S).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) och Mica Vemic (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Mica Vemic

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 181 KS/2021:383

Svar på motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), 
Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Anita Johansson (V), Rue 
Lindkvist (V) och Göran Svenningsson (V).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion 
som utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonalen”.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden och personalutskottet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen och hänvisar bland annat till Skatteverket som skriver att ”[…] vissa 
klädesplagg normalt inte kan komma ifråga för skattefrihet, tex underkläder och skor”. 

Personalutskottet ansåg att konsekvenser bör utredas vidare inför ett ställningstagande 
då det tex inte finns krav på arbetsskor inom vård- och omsorg utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd och även personalutskottet hänvisar till 
Skatteverkets skrivning ovan. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 166

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-17

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-29, §75

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 19

 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Anita Johansson 
(V), Ulrica Truedsson (S),  Banu Arslan (L) och Tony Karlsson (S).
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Förslag och yrkanden

Ulrica Truedsson (S) och Tony Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Anita Johansson (V), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) och Anita Johansson (V) 
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Vård- och omsorgsnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 182 KS/2021:385

Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara 
äldres kompetens 

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), 
Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens. Motionen utmynnar i följande 
yrkande:

”att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara 
äldre medarbetares kompetens.

att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern 
för rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och 
det är förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv.”

Motionen remitterades till personalutskottet som föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta bland annat med motiveringen att sedan 
2010 har antalet anställda över pensionsåldern i kommuner och regioner mer än 
fördubblats. I Katrineholm finns det i dag 129 personer över 68 och upp till 87 år som 
har en anställning i kommunen vilket innebär att cirka 3,5 % av de anställda är 68 år och 
äldre. 

Däröver ska varje förvaltning arbeta fram en kompetensförsörjningsplan. Genom att 
arbeta systematiskt och långsiktigt med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap också inför att ge 
möjlighet för dem som vill, har möjlighet och kan arbeta kvar efter pensionsåldern. Inte 
genom ett nytt högre ålderstak, utan utifrån den enskildes förutsättningar och 
verksamhetens behov. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 167

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 18
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 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Dag Dunås (KD), Ewa Callhammar (L), 
Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och Björn Wahlund (L).

Förslag och yrkanden

Dag Dunås (KD) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD) 
och Björn Wahlund (L), bifall till motionen.

Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Dag Dunås (KD) med fleras yrkande. Hon finner 
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Akten
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§ 183 KS/2022:144

Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med 
sänkt rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-11-23, § 168

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-17

 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 2022-05-02

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 184 KS/2022:432

Motion om att anlägga konstgjorda isbanor i 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Alexander Forss (KD) och Dag Dunås (KD) har 
lämnat en motion om att anlägga konstgjorda isbanor i kommunen. Motionen utmynnar 
i följande yrkande:

”att tänka nytt och energisnålt genom att i kommande planeringar anlägga syntets- is 
både i staden och på landsbygden. Folkhälsans år är inte förbi. Genom att använda 
konstgjord is kan alla barn och vuxna utöva skridskoåkning årert runt oavsett värme 
eller kyla”

Ärendets handlingar 
 Motion om att anlägga konstgjorda isbanor i kommunen, 2022-11-17

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1515327
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§ 185 KS/2022:459

Motion om bonden i skolan - öka kunskapen om var 
"maten växer" 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Björn Wahlund (L) har lämnat en motion 
om att öka kunskapen om var ”maten växer”. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att F-6 i kommunens alla skolor antar möjligheten att delta i ”Bonden i skolan”

Ärendets handlingar 
 Motion om att öka kunskapen om var ”maten växer”, 2022-12-05

Beslutet skickas till:

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 186 KS/2022:463

Motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan 
och Duveholmshallen (Sportcentrum) 
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Dag Dunås (KD) och Alexander Forss (KD) har 
lämnat en motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen 
(sportcentrum). Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att det omgående påbörjas ett arbete med att förenkla informationen om att hitta till 
rätt plats på Duveholmsskolans och Duveholmshallens olika lokaler. Informationen ska 
visas publikt vid infarten till skolan via storskärm eller annan synbar informativ lösning”

Ärendets handlingar 
 Motion om att hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen 

(sportcentrum), 2022-12-07

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 187 KS/2022:469

Motion om att utred möjligheten att öppna en 
fritidsgård på Norr och en i Nävertorp! 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Ismail Abukar (MP) och Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att utresa 
möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr och en i Nävertorp. Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”att kommunen utreder möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr och en i Nävertorp.

Att kommunen får i uppdrag att utreda lämpliga lokaliseringar för verksamheten.”

Ärendets handlingar 
 Motion om att utresa möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr och en i 

Nävertorp, 2022-12-06

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 188 KS/2022:363

Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och 
Vingåkers kommun - samverkan i gemensam nämnd 
för vuxenutbildning och
arbetsmarknad 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtalet om samverkan i gemensam 

nämnd mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun Viadidakt.

2. Kommunstyrelsen uppdras att för kommunens räkning vidta nödvändiga åtgärder 
för uppsägning av avtalet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Anders Gölevik (C), 
Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag 
Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), Ismail Abukar (MP), Lilli Márton (MP), Anita Johansson 
(V), Rue Lindkvist (V), Göran Svenningsson (V), Jonah Håkansson (SD), Camilla 
Hermansson (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egestål 
(SD), Peter Gustafsson och Rickard Hermansson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning 
och arbetsmarknad, Viadidakt. 

I kommunallagen 9 kap 22 § anges en gemensam nämnds uppgifter ska närmare 
preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna. Med 
anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) 
som reviderades i november månad 2018. Avtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas 
upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter uppsägningen 
kommit den andra parten tillhanda. Enligt 20 § i avtalet kan parterna komma överens 
om kortare uppsägningstid. Vidare står det att vid avveckling av den gemensamma 
nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta 
samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

Ett förslag om att säga upp avtalet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-11-19  
för komplettering av analysunderlaget. 

En uppsägning av avtalet medför att det politiska styret i Katrineholms kommun själva 
styr och förfogar över verksamheten då den bedrivs i egen regi. Därmed kan kommunen 
själv välja inriktning för verksamhetsområdet utan att komma överens med annan 
kommun. 

Uppsägningen medför troligen även en volymminskning med cirka 20 procent gällande 
deltagare och elever och så även för ekonomin. 
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I ett nästa steg då organisering för Viadidakts verksamhetsområde beslutas kommer en 
konsekvensanalys att tas fram.

Idag är verksamheterna organiserade i en förvaltning, Viadidakt, som leds av den 
gemensamma Viadidaktnämnden. 

För att komma fram till hur verksamheterna inom dagens Viadidakt på effektivast sätt 
och med ökad måluppfyllelse kan organiseras efter avtalstiden, bör en utredning göras. 

Målsättningen med de verksamheter som bedrivs inom Viadidakt är att höja 
utbildningsnivån och öka sysselsättningen som i förlängningen leder till egen försörjning. 

Verksamheterna bör organiseras utifrån målsättningen:

-ökad sysselsättning

- att färre katrineholmare uppbär ekonomiskt bistånd

- minskat bidragsberoende

- höjd utbildningsnivå

- matchning av yrkesutbildningar till lokala och regionala behov

För att verksamheterna ska nå målsättningen och öka effektiviteten bör samarbetet 
stärkas både internt inom kommunen och externt med andra kommuner och aktörer, 
exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet. Detta bör också beaktas och belysas i 
utredningen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens protokoll, 2022-12-12, § 176

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i 
gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD), 
Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Lilli 
Márton (MP) och Anita Johansson (V).

Förslag och yrkande

Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), 
Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Lilli Márton (MP) och Anita Johansson (V), avslag 
på ärendet.

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Björn Wahlund (L) med fleras avslagsyrkande. 
Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun

Akten
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§ 189

God Jul och Gott Nytt År 
Kommunfullmäktiges ordförande tillönskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Kommunfullmäktiges förste ordförande Mirjana Cvrkalj (M) tillönskar, på fullmäktiges 
vägnar, ordföranden detsamma. Oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) tillönskar 
samtliga God jul och Gott Nytt År.
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