
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2023-01-16 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 21:00
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), Marie-Louise 
Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli 
Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson 
(C), Nina Gual (C), Anders Gölevik (C), Johanna Karlsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-
Magnus Fransson (M), Fredrik Olovsson (S), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Abukar 
Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Alexander Forss (KD), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius 
(KD), Cecilia Björk (S), Milos Smitran(M), Linda Jaktlund (S), Martin Edgélius (M), Tony Karlsson 
(S), Ahmed Musse (S), Stefan Blomqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony 
Rosendahl (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 Tommy Eriksson (S), Mariam Yassin Mahi (S), Peter Gustafsson (SD), Rickard Hermansson (SD)

Ersättare Anne Hofstedt (M), Wahid Moosawi (M), Robert Zweiniger (M), Ingela Wallace (C), Sara 
Högberg (C), Inger Hult (L), Banu Arslan (L), John G Ogenholt (KD), Johanna Hellberg (KD), Emil 
Svensson (S), Linda Rosenlund (S), 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), Jan Lilja (SD), Matthes Olsson (SD)

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

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Fredrik Olovsson (S)

Utsedd justerare: Dag Dunås (KD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justering 2023-01-23

Paragrafer § 1-  § 16

Datum för anslags uppsättande 2023-01-24 Datum för anslags nedtagande 2023-02-16

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1536019
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Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-01-16 2 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 Val av ersättare i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026

§ 3 Val och entledigande av revisor för Västra Sörmlands Räddningstjänst

§ 4 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

§ 5 Val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland 2023-2026

§ 6 Kommunplan 2023-2026

§ 7 Ajournering

§ 8 Avtal med Triangelföreningen KFUM

§ 9 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s 
delårsrapport 2022

§ 10 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism

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

§ 12 Frågor om visselblåsystemet som införts i kommunen

§ 13 Fråga om A-traktorförare kan hjälpa till att spana för att öka tryggheten i 
kommunen

§ 14 Fråga om det nya konstverket på Järvenskolan

§ 15 Meddelanden

§ 16 Interpellation om äldrelyftet
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§ 1

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 
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§ 2 KS/2022:392

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Filip Lindahl (SD) till personlig ersättare för Mathes Olsson 
(SD) i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst för mandatperioden 
2023-2026.

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. 

Sverigedemokraterna har en vakant plats som personlig ersättare och nominerar Filip 
Lindahl (SD) till den platsen.

Beslutet skickas till:

Filip Lindahl

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 3 KS/2022:392

Val och entledigande av revisor för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan-Olov Karlsson (S) som revisor i Västra 
Sörmlands Räddningstjänst och utser Lars F Eriksson (M) som ny revisor.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsmedlemmarna i Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) 
fullmäktigeförsamlingar utser bland kommunrevisorerna vardera två revisorer till 
förbundet. Jan-Olov Karlsson (S) har inkommit med en avsägelse. Förslag har inkommit 
om att utse Lars F Eriksson (M) som ny revisor i VSR.

Beslutet skickas till:

Jan-Olov Karlsson

Lars F Eriksson

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 4 KS/2018:489

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings 
tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Börje Söderström från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Börje Söderström har i skrivelse som inkom den 14 december 2022 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

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

Beslutet skickas till:

Börje Söderström

Nyköpings tingsrätt

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 5 KS/2022:391

Val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland 
2023-2027 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland för 
perioden fram till och med ordinarie stiftelsestämma 2027: 

Gunilla Magnusson (S) 

Anneli Hedberg (S) 

Omar Liban (S) 

Tommi Lycke (S)

Christer Sundqvist (M)

Ewa Callhammar (L)

Tobias Stenström (C)

Marian Loley (KD)

Saud Porovic (SD)

Sammanfattning av ärendet
Under 2022 ombildades Sörmlands Sparbank till ett bankaktiebolag med en 
ägarstiftelse. I och med ombildningen har de tidigare huvudmännen i banken blivit 
förtroendevalda i ägarstiftelsen med motsvarande mandatperioder som tidigare.

Katrineholms kommunfullmäktige ska utse nio personer till förtroendevalda i stiftelsen. 
Ovanstående föreslagna personer har nominerats av partierna.

Ärendets handlingar 
 Information från Sparbanksstiftelsen Sörmland

Beslutet skickas till:

De valda

Sparbanksstiftelsen Sörmland

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen

Akten
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§ 6 KS/2022:458

Kommunplan 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Anders Gölevik 
(C)Nina Gual (C), Inger Fredriksson (C), Marian Loley (KD), Alexander Forss (KD), Dag 
Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Thomas 
Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), 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).

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod tas 
fram en kommunplan. Förslaget till kommunplan 2023-2026 har utarbetats gemensamt 
av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

I kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela 
mandatperioden. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommunplanen 
den långsiktiga inriktningen och styrningen av de kommunala verksamheterna. 
Kommunplanen visar också kopplingen mellan kommunens målstyrning och de globala 
målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. 

Kommunplanen ska ligga till grund för kommunens årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till 
de kommunala bolagen. 

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas 
av kommunstyrelsen i senast maj 2023. Kommunplanen kommer även att utvärderas i 
särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-12-14, § 180

 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordföranden, 
2022-12-05

 Kommunplan 2023-2026

 Kristdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag 
Kommunplan 2023-2026, 2022-12-14
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Christer Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson 
(MP), Björn Wahlund (L), Anneli Hedberg (S), Mica Vemic (SD), Fredrik Malmström (S), 
Christoffer Öqvist (M), Ewa Callhammar (L), Fredrik Ahlman (M), Johanna Karlsson (S), 
Martin Edgélius (M), Helena Gärtner (M), Abukar Ismail (MP), Anders Gölevik (C), Ulrica 
Truedsson (S), lilli Márton (MP) och Nina Gual (C).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg 
(S), Fredrik Malmström (S), Christoffer Öqvist (M), Fredrik Ahlman (M), Johanna Karlsson 
(S), Martin Edgélius (M), Helena Gärtner (M) och Ulrica Truedsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund 
(L), Ewa Callhammar (L), Anders Gölevik (C) och Nina Gual (C), bifall till 
Kristdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag till kommunplan.

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD) och Abukar Ismail 
(MP), avslag på kommunstyrelsens förslag.

Christoffer Öqvist (M) yrkar avslag på Kristdemokraternas, Centerpartiets och 
Liberalernas förslag till kommunplan och Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag samt vart och ett av de övriga yrkandena. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund

Akten
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§ 7

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40.

Överläggningarna återupptas klockan 20.10. 
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§ 8 KS/2022:449

Avtal med Triangelföreningen KFUM 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen och 

Triangelföreningen KFUM.
2. Ersättningen till föreningen hanteras i samband med budgetarbetet inför respektive 

verksamhetsår.
3. Kommunstyrelsen ordförande uppdras att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Triangelföreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet sedan 
decennier tillbaka. Kommunen har gett bidrag till verksamheten genom avsättning i 
kommunstyrelsens budget. Föreningen har årligen bjudits in till kommunstyrelsen för att 
beskriva verksamheten på kommunstyrelsen.

Inför kommande verksamhetsår har föreningen och kommunen förberett ett IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) för att verksamheten ska bli lättare att planera, och 
kraven från kommunen på föreningen blir tydligare. Enligt förslaget ska avtalet gälla 
under verksamhetsåren 2023-2025.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-12-14, § 181

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-30

 Förslag till Avtal mellan Katrineholms kommun och Triangelgården KFUM (IOP)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Nicklas 
Adamsson (MP), Björn Wahlund (L), Tony Rosendahl (V) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Björn Wahlund 
(L), Tony Rosendahl (V) och Johan Söderberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Triangelföreningen KFUM

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1536019



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2023-01-16 12 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 9 KS/2022:444

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2022 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 2022.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 52,2 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 12,8 mkr.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-12-14, § 182

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 22, 2021-10-03

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 12, 2021-10-03

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KIAB

Beslutet skickas till:

Katrineholms fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Akten
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§ 10 KS/2022:440

Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphör 
att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet handlingsplan mot våldsbejakande extremism har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande då handlingsplanen består till stor del av 
beskrivningar av utbildningsinsatser och metoder.

I den politiskt antagna Policyn för Trygghet och Säkerhet står det att kommunens arbete 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder bland annat innebär att ha 
god förmåga att förebygga och hantera hot och våld samt våldsbejakande extremism 
genom att kontinuerligt följa utvecklingen lokalt såväl som nationellt och vidta lämpliga 
åtgärder.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att handlingsplanen görs om till ett stödjande 
dokument i form av ett tjänstemannaunderlag som stöd för hur vi arbetar mot 
våldsbevakande extremism. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-12-14, § 183

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07

 Antaget styrdokument - Handlingsplan våldsbejakande extremism gäller från 1 
januari 2020.pdf (katrineholm.se)

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen - säkerhetsavdelningen

Akten
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§ 11 KS/2022:144

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Gölevik (C), Nina Gual (C), Inger Fredriksson (C), 
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Abukar Ismail (MP) och Nicklas 
Adamsson (MP).

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

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Johan 
Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Anita Johansson (V) och Christer Sundqvist (M)

Förslag och yrkande

Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Anita 
Johansson (V), bifall till motionen.

Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag och Nicklas Adamsson (MP) med fleras 
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Nicklas Adamsson

Akten
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§ 12 KS/2023:8

Frågor om visselblåsystemet som införts i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande 
gällande visselblåsarfunktionen som införts i kommunen. Följande frågor framställs

1. ”Visste du om att visselblåsarlänken inte fungerade i höstas?
2. Kommunen valde intern hantering av visselblåsarsystem, är det bra utifrån 

anonymitetssynpunkt?
3. När börjar visselblåsarlänken fungera igen för personalen?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om visselblåsarfunktionen som införts i kommunen, 2023-01-01

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

Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 13 KS/2023:9

Fråga om A-traktorförare kan hjälpa till att spana för 
att öka tryggheten i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande 
gällande om A-traktorförare kan hjälpa till att spana för att öka tryggheten i kommunen. 

Ärendets handlingar 
 Fråga om A-traktorförare kan hjälpa till att spana för att öka tryggheten i kommunen, 

2022-12-27

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

Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 14 KS/2023:20

Fråga om det nya konstverket på Järvenskolan 
Kommunfullmäktiges beslut

Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har inlämnat en fråga riktad till kulturnämndens ordförande gällande 
det nya konstverket på Järvenskolan. Följande frågor framställs

”Vilka/vem bestämmer vilket konstverk som ska beställas?

Vet den/de hur konstverket kommer att se ut innan beställning?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om det nya konstverket på Järvenskolan, 203-01-04

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Cecilia Björk (S).

Cecilia Björk (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 15

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

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

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Kontaktfamilj 1 (pojke) 2021-10-21

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 12 beslut (8 kvinnor, 4 män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 2 personer (1 kvinna, 1 man) har fått 
varsitt erbjudande.

14 (9 kvinnor, 5 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(LSS)

Antal beslut

Bostad för vuxna
Upplysning: 2 beslut (män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 kvinna har fått 1 erbjudande. 1 
kvinna har ännu ej fått erbjudande.

4 (2 kvinnor, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 2 beslut (kvinnor) avser avbrott i verkställighet. 
2 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 beslut (kvinna) kan 
inte verkställas pga. förändrat hälsotillstånd.

3 (3 kvinnor)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(LSS)

Antal beslut

Daglig verksamhet
Upplysning: 7 beslut (3 kvinnor, 4 män) avser avbrott i 
verkställighet. 3 beslut (1 kvinna, 2 män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 man har fått ett erbjudande.

8 (4 kvinnor, 4 män)

Ledsagarservice
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (1 kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(SoL), socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked.

1 (1 man)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Var 
verkställd vid rapporteringstillfället. 

1 (1 man)

Kontaktperson (socialpsykiatri)
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått 1 
nytt erbjudande.

1 (1 kvinna)

Granskningsrapport

Region Sörmland har översänt Granskningsrapport – Samverkan kring utskrivningsklara 
patienter, 2022-12-14.

Under ärendets behandling yttrar sig Ewa Callhammar (L). 
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§ 16 KS/2023:34

Interpellation om äldrelyftet 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas

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

 ”Anser kommunstyrelsens ordförande att kompetens inom äldrevården är tillräckligt

 Hur och på vilket sätt prioriterar kommunstyrelsens ordförande 
kompetensutvecklingen

 Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen har förmåga att höja 
personalens kompetens”

Ärendets handlingar 
 Interpellation om äldrelyftet, 2023-01-12

Beslutet skickas till:

Akten
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