
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2021-12-13 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 21:50
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Marie-Louise Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist 
(M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Inger 
Hult (L), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik (C), Cecilia Björk (S), Åsa Thorell Russell (S), 
Carl-Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), 
Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Karin Frisk (S), Gunilla Magnusson 
(S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda Rosenlund (S), 
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik 
Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp 
(SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C),  Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna 
Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Stefan Blomkvist (S), Alf Andersson (S)

Ersättare Bertil Carlsson (C), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), 
Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Marie-Louise Karlsson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Dag Dunås (KD)

Justeringens plats 
och tid

Paragrafer §175-  §200

Datum för anslags uppsättande 2021-12-21 Datum för anslags nedtagande 2022-01-14

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 175 KS/2018:478  111

Val av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Henrik Gullstrand (V) som ersättare i bildningsnämnden till 
och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har en vakant plats som ersättare i bildningsnämnden och nominerar 
Henrik Gullstrand (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Henrik Gullstrand

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex 

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 176 KS/2018:489  111

Avsägelse från uppdrag  och val av nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Liljencrantz från uppdraget som 

nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.
2. Kommunfullmäktige väljer Anne Hofstedt till nämndeman till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Erik Liljencrantz har i skrivelse daterad 2 december begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. Moderaterna nominerar Anne 
Hofstdet som ny nämndeman.

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

Beslutet skickas till:

Erik Liljencrantz

Anne Hofstedt

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 177 KS/2021:55  212

Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och 
Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa förskola).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade den 30 september 2021 § 
91 att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 och att godkänna 
detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa 
förskola) samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen syftar till att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 17 juni till den 22 juli 2021. 
Totalt inkom tolv yttranden varav åtta var utan erinran. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter 
granskningen, finns sammanfattade i granskningsutlåtande daterat 2021-09-08.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 185

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2021-09-30, § 91

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2021-09-07

 Granskningsutlåtande, 2021-09-08*

 Planbeskrivning

 Plankarta

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 178 KS/2021:299  000

Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i nära 
relationer för Katrineholms kommun upphör. 

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), 
Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet 
Den 2 mars 2015 antog kommunfullmäktige styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i 
nära relationer för Katrineholms kommun. Dokumentet har därefter förlängts ett flertal 
gånger men utan att reviderats. 

Bedömningen görs att detta styrdokument bör ses som en del av den 
kommunövergripande policyn Trygghet och säkerhet som består av fyra delar:

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

 Skydd mot olyckor

 Internt skydd

Till varje område kommer det arbetas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relation är ett av flera områden som kommer att ingå i delen för det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Därutöver kan behov finnas att förvaltningarna behöver ta fram egna handlingsplaner 
såsom exempelvis socialnämnden har gjort när de på sammanträdet den 27 april 2021 
beslutade att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (§ 29) och Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära 
relation (§ 30).

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 184

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13

 Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms 
kommun

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg 
(S), Nicklas Adamsson (MP), Marie-Louise Karlsson (S) och Johanna Karlsson (S).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), att dokumentet 
ska förlängas i avvaktan av nytt dokument.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Marie-Louise Karlsson (S) och Johanna 
Karlsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 179 KS/2021:373  334

Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad investering med 50 miljoner kronor 
(totalt 210 miljoner kronor) för ny rötkammare vid Rosenholm.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 
Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egestål (SD).

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor.

Under hösten 2020 inkom Katrineholm Vatten och Avfall AB med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 
2020 om utökad investeringsram om 90 miljoner kronor (total investeringskostnad 160 
miljoner kronor). 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med ytterligare en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 210 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 50 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-11-24, § 201

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2021-11-17

 Sörmland Vattens tjänsteskrivelse, 2021-11-09

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

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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Förslag och yrkande

Mica Vemic (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en 
investeringskalkyl.

Carl-Magnus Fransson (M) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Tony 
Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S) och Tony 
Rosendahl (V), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Carl-Magnus Fransson (M) yrkar med instämmande av Tony Karlsson (S) och Johan 
Söderberg (S) avslag på att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag avser hon att ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Fullmäktige godkänner den 
föreslagna propositionsordningen. Därefter ställer ordföranden proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Hon 
ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 180 KS/2021:352  700

Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra 

debiteringsformen försäljningshjälpmedel, inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 
(Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård), från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr

b) Begagnad cykel – 2500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

Sammanfattning av ärendet
Regionen föreslår förändrad debiteringsform för cyklar som hjälpmedel från 
hyreshjälpmedel till försörjningshjälpmedel. Förändringen föreslås i syfte att uppnå 
likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och 
intern hantering bedöms dessutom minska.

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i 
denna kategori. Förändringen i förslaget gäller enbart vuxna. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-11-24, § 202

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut, 2021-10-29, § 23

 Region Sörmlands tjänsteskrivelse, 2021-10-05

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten 

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 181 KS/2021:142  003

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Revideringen består av följande 
ändringar:

 Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och 
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

 Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal.

 Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

 Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-11-24, § 203

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut, 2021-10-29, § 22

 Region Sörmlands tjänsteskrivelse, 2021-10-06

 Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 182 KS/2021:335  041

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2021 från Katrineholms Fastighets AB 
och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 40,1 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 7,7 mkr.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-11-24, § 204

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 3, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 23, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KIAB

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 183 KS/2021:326  041

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt 
återrapportering av uppdrag om informationssäkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 

2021 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av vidtagna och planerade åtgärder 

med anledning av arbetet med förbundets informationssäkerhet har gjorts.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2021. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2021.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2021 - 31 augusti 2021 är minus 932 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 
1 410 tkr.

Balanskravet bedöms därmed inte uppfyllas för 2021.

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål delvis 
kommer att uppnås. Detta förklaras av att verksamheten begränsats av covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2021 § 18 att, utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, skulle Västra Sörmlands Räddningstjänst inkomma med en 
återapportering av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av arbetet med 
förbundets informationssäkerhet och att återrapporteringen skulle lämnas in till 
kommunstyrelsen samtidigt som delårsrapporten för 2021.

I delårsrapporten skriver VSR att verksamheten har arbetat med informationssäkerheten 
utifrån den revision som genomfördes under 2020. En övergripande policy är beslutad 
av direktionen och arbetet med rutiner och riktlinjer fortlöper enligt planering. Under 
hösten kommer samtlig personal att genomgå en web-baserad utbildning via 
Myndigheten för skydd och beredskap. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 187

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2021-09-29, § 23 

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2021-08-31, Västra Sörmlands Räddningstjänst - PWC

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 184 KS/2021:351  041

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2021 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
631 tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31, Vårdförbundet Sörmland

 Granskning av delårsbokslut 2021 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Beslutet skickas till:

Vårdförbundet Sörmland

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319
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§ 185 KS/2020:284  381

Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa 
lagom 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens beslut.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Jan-
Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie 
Egelstål (SD), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen bereddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 juni 2021, § 115, att återremittera motionen för att ge service- och 
tekniknämnden möjlighet att yttra sig över motionen i egenskap av trafiknämnd.

Service- och tekniknämnden föreslår avslag till motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2021-06-02.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 189

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-09-30, § 56

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion om farthinder i Katrineholm – guppa lagom, 2020-09-16
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig dag Dunås (KD), Anneli Hedberg (S), 
Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Mica Vemic (SD), Ewa Callhammar (L), Nicklas 
Adamsson (MP) och Anders Gölevik (C).

Förslag och yrkande

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

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

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden 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:

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt

Akten
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§ 186 KS/2021:10  409

Svar på motion om klimatkommun för ett 
klimatneutralt Katrineholm 

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Claudia 
Grathwohl (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Marian 
Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) 
och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om klimatkommun 
för ett klimatneutralt Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner”

Motionen översändes till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande skriver att 
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner och dess 
huvudsakliga syfte är att verka för att skapa nätverk, bilda opinion och ge stöd i arbetet 
med klimatfrågor genom infobrev, utbildningar samt hjälpa till med att svara på frågor.

Det krävs en politiker och en tjänsteman som kontaktperson till Klimatkommunera. 
Deltagandet ger ett kontaktnät där man kan få hjälp i klimatfrågor på kommunal nivå 
samt kontakt med andra kommuner. Nätverket har träffar några gånger om året.

Medlemsavgiften för Katrineholm skulle vara 4000 kronor i fast avgift samt 25 öre per 
invånare. Antalet anslutna kommuner är vid tillfället 40 stycken samt en region.

Arbetet med att nå ett klimatneutralt Katrineholm ligger inte i beroendet av att vara 
medlem i Klimatkommuner utan visar mer på ett intresse av att man arbetar med 
klimatfrågor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det idag finns många olika nätverk 
där samverkan och utbyte av kompetens och information sker inom klimatområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar på utvalda och specifika områden som idag finns 
som målområden i kommunplanen. Deltagande och medverkan i Klimakommunerna är 
förvisso en bra idé men att vi i dagsläget inte ser en anledning till att vara medlemmar 
utan bevaka och ta del av det som kommer från Klimatkommunerna. 
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 190

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-20

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20

 Motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Nicklas 
Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius 
(KD) och Inger Fredriksson (C), bifall till motionen.

Johan Söderberg (S) yrkar 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 ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Tony Rosendahl

Anita Johansson

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1249319



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-12-13 19 (36)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 187   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40.

Överläggningarna återupptas klockan 20.00
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§ 188 KS/2021:39  609

Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm 
arbetstid 

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Claudia 
Grathwohl (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Marian 
Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) 
och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om 
Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021 § 38 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
motionen besvarad.

För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa 
intyg från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på 
vardagar, finns redan möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 191

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 38

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson 
(S), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Johan Söderberg (S) 
och Nicklas Adamsson (MP).
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Tony Rosendahl (V) anmäler att punkt två i motionen ska utgå.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius 
(KD), Ewa Callhammar (L) och Nicklas Adamsson (MP) bifall till motionen.

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

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Tony Rosendahl 

Anita Johansson 

Akten
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§ 189 KS/2021:154  046

Svar på motion om premiering av goda studieresultat 

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om premiering av goda 
studieresultat. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att ett stipendium på 2 000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms 
kommunala och fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på 
högstadiet antingen uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i 
sina studier.

De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där 
elevernas prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 202, § 40, att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att utöver utdelning från greve Claes Lewenhaupt 
fond, vilken är under avveckling, har flera skolenheter själva valt att uppmärksamma 
elevers prestationer utifrån lokala bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig 
om biocheckar, bokgåvor och liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i 
år 9 utan under elevernas hela skolgång. 

Bildningsnämnden bedömer att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är 
även tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås generellt skulle upplevas positivt 
av ungdomar i 16-årsåldern och de belyser att kostnaderna för förslaget är 
ofinansierade i motionen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 192

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 40

Comfact Signature Referensnummer: 1249319



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-12-13 23 (36)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Premiering av goda studieresultat

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Mariam Yassin Mahi 
(S), Fredrik Malmström (S), Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Ulrica Truedsson (S) 
och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Inger Hult (L) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Björn Wahlund (L), 
bifall till motionen.

Mariam Yassin Mahi (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Malmström (S) och Ulrica 
Truedsson (S), 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 ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger Hult (L) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Ewa Callhammar

Inger Hult

Akten
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§ 190 KS/2021:155  629

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

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om utökad timplan för 
mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska 
för eleverna i årskurserna 3, 4 och 6 för att säkerställa att eleverna går ut sjätte klass 
med betyg som gör dem förberedda för studier på högstadiet.

Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i erforderliga 
delar av eventuellt statsbidrag ”Likvärdig skola”, samt genom minskat behov av 
fritidsverksamheten”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021, § 4, beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att de ställer positiva till intentionen i motionen, 
men är mycket tveksam till att tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Att peka ut de tre skolor som namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt 
de flesta andra skolor har en socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också 
bör få utökad timplan. Vidare anser bildningsnämnden att hur arbetet med att förbättra 
måluppfyllelsen ska bedrivas är en verksamhetsfråga för professionen. 
Bildningsförvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar efter att ständigt förbättra 
sitt arbete genom att göra adekvata analyser som leder till riktade insatser på respektive 
nivå och skolenhet. Dessa kan vara på organisations-, grupp eller individnivå. Elevers rätt 
till särskilt stöd måste alltid beaktas och därför har rektorerna möjlighet att söka stöd för 
särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 193

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 41

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

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

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Mariam Yassin Mahi 
(S), Björn Wahlund (L), Fredrik Malmström (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M) 
och Ewa Callhammar (L).

Förslag och yrkande

Inger Hult (L) yrkar, med instämmande av Björn Wahlund (L) och Ewa Callhammar (L), 
bifall till motionen.

Mariam Yassin Mahi (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Malmström (S), Ulrica 
Truedsson (S) och Christoffer Öqvist (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 ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger hult (L) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Ewa Callhammar

Inger Hult

Akten
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§ 191 KS/2021:156  629

Svar på motion om sommarsatsning "Covid-
generationen" 

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

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Inger Hult (L), Ewa Callhammar (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om sommarsatsning ”Covid-
generationen”. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att 
höja sitt meritvärde och därmed säkerställa antingen till önskad linje på gymnasiet eller 
för avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg.

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa att de unga som deltar i 
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens 
sommarjobbssatsning.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021, § 39, beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Bildningsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att bildningsförvaltningen har inom 
sin verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i grundskolan såväl under sommarlov 
som under lov på terminstid. Detta finns reglerat i skollagen. Det omfattar de elever som 
inte är behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. Utöver sommarskolan har lovskola 
bedrivits på sport- och påsklov. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. 
Här finns emellertid inga statsbidrag att söka utan undervisning på lov inom 
gymnasieskolan måste bekostas inom ramen för respektive skolenhets tilldelade 
programpengar. 

Kommunledningsförvaltningen tillägger att i normalfallet är målgruppen för 
feriearbetena de elever som ska börja årskurs 2 på gymnasiet. Målgruppen för 2021var 
de som är födda år 2004. 2021 tilldelades dock kommunen statliga medel som 
möjliggjorde att även de födda 2003 och 2002 kunde inkluderas i detta. 
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 194

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 39

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om sommarsatsning ”Covid-generationen”

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

Förslag och yrkande

Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Inger Hult (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 fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Björn Wahlunds (L) och Inger Hults (L) yrkande. 
Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Ewa Callhammar

Inger Hult

Akten
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§ 192 KS/2021:344  059

Svar på interpellation om Lära av upphandlingen 
Unikum 

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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

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

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

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från bildningsnämndens ordförande

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

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 193 KS/2021:346  629

Svar på interpellation om att göra mer för högre 
utbildningsnivå 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till viadidaktnämndens ordförande med 
följande frågor

 ”Hur samarbetar Katrineholms kommun och Viadidakt med Mälardalens högskola, 
som kommer att bli universitet?

 Vilka planer finns för att utveckla samarbetet!

 Vilka andra insatser görs för att höja utbildningsnivån i Katrineholm?”

Ärendets handlingar 
 Svar på interpellation från viadidaktnämndens ordförande, 2021-11-04

 Interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå, 2021-10-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Gunilla 
Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 194 KS/2021:375  600

Interpellation med svar om vad händer med 
Katrineholms skolor 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

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

 ”I vilken takt och i vilken ordning kommer Östra skolan att avvecklas

 När kommer de gamla delarna av Västra skolan avvecklas?

 Hur ser planen ut för renovering av gamla Tallås ut och när och på vilket sätt 
kommer Södra skolan att avvecklas?

 Och hur ser de fortsatta planerna ut för de skolor som avvecklas?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om vad händer med Katrineholms skolor, 2021-11-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Johan Söderberg 
(S) och Ewa Callhammar (L).

Härefter förklaras överläggningen för avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 195 KS/2021:383  025

Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att kommunen bidrar med 800 kr/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- och 
omsorgspertsonal.”

Ärendets handlingar 
 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal, 2021-12-03

Beslutet skickas till:

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 196 KS/2021:384  329

Motion om fritidscheck för barn och ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

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

”att Katrineholms kommun inför en fritidschek på 600kkkkr/år/barn/ungdom att 
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projekt.”

Ärendets handlingar 
 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar, 2021-12-03

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 197 KS/2021:385  029

Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres 
kompetens 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

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.”

Ärendets handlingar 
 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens, 2021-12-03

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 198 KS/2021:395  399

Motion Fria bussresor 65+ 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om fria bussresor för personer över 65 år. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att Katrineholms kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65 år enligt 
Eskilstuna kommuns modell”

Ärendets handlingar 
 Motion om Fria bussresor för personer över 65 år

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 199   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Kammarrätten i Linköping

Kammarrätten i Jönköping har översänt dom i mål nr 2099-21

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 29 april 2021 i mål nr 
9723-1, (överklagat beslut: Kommunfullmäktige beslut den 21 oktober 2019, 
KS/2019/271-003, § 150).

Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:275), fråga om 
prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
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§ 200   

God Jul och Gott Nytt År 
Kommunfullmäktiges ordförande tillönskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande tillönskar, på fullmäktiges 
vägnar, ordföranden detsamma.
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