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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum   

2023-01-23 

1/40

Plats och tid Paulinska salen, Strängnäs kl. 17:30 – 19:10, med 
ajournering 18:30 – 18:54.  

Paragrafer §§ 1-11, 15-26, 29-32

Beslutande Se deltagarlista.

Närvarande ersättare Se deltagarlista.

Övriga deltagande Se deltagarlista.

Utses att justera Torbjörn Johansson (S) och Haakon Hansen (SD) 
med Jennie Larsson Tjernström (S) och Björn 
Karlsson (SD) som ersättare.

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-01-30

Sekreterare Erica Thorsén 

Underskrifter Ordförande Bodil Mellgren (S)
Justerande Torbjörn Johansson (S)

Justerande Haakon Hansen (SD)

BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-01-23

Datum för tillkännagivande 2023-01-31

Datum för nedtagning av 

tillkännagivande

2023-02-22

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 

Tillkännagivet av Erica Thorsén

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärende
1 Fastställande av föredragningslista
2 Frågor från förtroendevalda KS/2023:51 – 035
3 Interpellation för besvarande, Interpellation från 

David Aronsson (V) till socialnämndens 
ordförande - hur ska kommunen få bort 
hemlösheten till 2030?

KS/2022:558 – 035

4 Nyinkomna motioner och interpellationer KS/2023:16 – 035
KS/2023:17 – 035

5 Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag KS/2022:618 – 037
KS/2022:622 – 037

6 Medborgarförslag om att investera i ny 
konstgräsmatta på Vasavallens IP

KS/2022:34 – 037

7 Revidering - Pensionspolicy för Strängnäs 
kommun

KS/2022:506 – 003

8 Revidering - Regler för uppvaktning av 
förtroendevalda i Strängnäs kommun

KS/2022:586 – 003

9 Köpeavtal del av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1 KS/2022:302 – 253
10 Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i 

barn- och utbildningsnämnden - Haakon Hansen
KS/2023:42 -102

11 Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i 
socialnämnden - Christoffer Olsson

KS/2023:43 -102

15 Val av ledamöter till Strängnäs Bostads AB KS/2022:598 – 102
16 Val av ledamöter till Strängnäs Fastighets AB KS/2022:598 – 102
17 Val av ledamöter till SEVAB Strängnäs Energi AB KS/2022:595 – 102
18 Val av ledamöter till SEVAB Nät AB KS/2022:595 – 102
19 Val av ledamöter till Strängnäs kommunföretag 

AB
KS/2022:597 – 102

20 Val av ledamot och ersättare för (SD) till barn- 
och utbildningsnämnden

KS/2022:367 – 102

21 Val av ersättare för (SD) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2022:367 – 102

22 Val av ledamot och ersättare för (SD) till 
socialnämnden

KS/2022:367 – 102

23 Val av ersättare för (M) till valnämnden KS/2022:367 – 102
24 Val av ersättare för (SD) till 

överförmyndarnämnden
KS/2022:367 – 102

25 Val av ersättare för (SD) till Mälardalsrådet KS/2022:368 – 102
26 Val av god man vid lantmäteriförrättningar för 

(SD)
KS/2022:367 – 102

29 Val av ny nämndeman i Eskilstuna tingsrätt KS/2022:619 – 102
30 Val av ersättande nämndeman i Eskilstuna 

tingsrätt
KS/2023:40 – 102
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31 Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS från socialnämnden 2022, kvartal 3

KS/2022:289 – 0061

32 Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 
2023-01-23

KS/2022:600 – 101
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Deltagarlista
 

Beslutande Notering
Christine Blomqvist Gyllby (M)

Magnus Stuart (M)

Marie Larsson (M)

Kenneth Larsson (M)

Mohamad Al Latif (M)

Alice Landerholm (M)

Jan Heiniö (M)

Elinor Caruth (M)

Anncharlotte Nilsson (M), 1:e vice ordförande

Thore Berggren (M)

Conny Edlund (M)

Gunnar Boman (M)

Ellinor Hogrell (M)

Anders Härnbro (S)

Nasra Ali (S)

Torbjörn Johansson (S)

Jennie Larsson Tjernström (S)

Mattias Askerstedt (S)

Anna Jarl (S)

Magnus Brandel (S)

Bodil Mellgren (S), ordförande

Alexander Wasberg (S)

Ingrid Fäldt (S)

Leif Lindström (S)

Wailith Edstein (S)

Niklas Strömberg (S)

Maria Hammar (S)

Björn Karlsson (SD)

Haakon Hansen (SD)

Anders Kroné (SD)

Camilla Zetterström (SD)
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Christoffer Olsson (SD)

Simon Simonsson (SD)

Ingemar Bylund (SD)

Thomas Wernered (SD)

David Aronsson (V)

Yvonne Knuutinen (V)

Merja Kylmämaa (V), 2:a vice ordförande

Maria Nerby (C)

Roger Steen C)

Lars Larsson (STRP)

Marie Eriksson Drotte (STRP)

Pia Steensland (KD)

Fredrik Bergsten Wrede (KD)

Camilla Sehlin (KD)

Sofia Könberg (L)

Tiina Ihatsu Harder (L)

Ove Jansson (MP) §§ 6-32

Tjänstgörande ersättare

Ellenor Belsing (M)

Patrik Johansson (M)

Gunilla Orrebrink (M)

Andreas Persson (M)

Hanna Lindahl (C)

Thomas Timan (STRP)

Björn Siljeström (MP) §§ 1-5

Vakanta platser

1 plats Sverigedemokraterna
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Ersättare

Claes Hellström (M)

Inger Jansson (M)

Jonna Haavisto (M)

Daniel Petersen (M)

Leif Hård (S)

Maj-Britt Magnusson (S)

Ingemar Lund (S)

Lena Kanevåg (S)

Olle Westberg (S)

Thord Modin (S)

Ted Danson (V)

Björn Siljeström (MP) §§ 6-32

Övriga

1 Erica Thorsén, kommunsekreterare
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KF § 1

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande 
ändringar:

a) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i barn- och 
utbildningsnämnden - Haakon Hansen, d.nr. KS/2023:42 – 102, läggs till 
på föredragningslistan,

b) ärendet Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i socialnämnden - 
Christoffer Olsson, d.nr. KS/2023:43 – 102, läggs till på 
föredragningslistan,

c) ärendet Befrielse från uppdrag som ledamot för (KD) i 
kommunfullmäktige – Pia Steensland, d.nr. KS/2023:53 – 102, läggs till 
på föredragningslistan,

d) ärendet Befrielse från uppdrag som ledamot för (KD) i valberedningen – 
Pia Steensland, d.nr. KS/2023:53 – 102, läggs till på föredragningslistan,

e) ärendet Befrielse från uppdrag som gruppledare för (KD) i 
kommunfullmäktige – Pia Steensland, d.nr. KS/2023:53 – 102, läggs till 
på föredragningslistan,

f) ärendet Val av ny ledamot för (KD) i valberedningen, d.nr. KS/2023:53 – 
102, läggs till på föredragningslistan,

g) ärendet Val av ny gruppledare för (KD), d.nr. KS/2023:53 – 102, läggs till 
på föredragningslistan,

h) ärendet Val av ersättande nämndeman i Eskilstuna tingsrätt, d.nr. 
KS/2023:40 – 102, läggs till på föredragningslistan,

i) ärendet Val av ledamöter till SEVAB Energiförsäljning AB, d.nr. 
KS/2022:595 – 102, stryks,

j) ärendet Val av ledamöter till ESEM Försäljning AB, d.nr. KS/2022:595 – 
102, stryks,

k) ärendet Val av ledamöter till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, d.nr. 
KS/2022:595 – 102, stryks,
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l) ärendet Val av ledamöter till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, 
d.nr. KS/2022:595 – 102, stryks,

m) ärendet Val av ledamot för (SD) till kommunrevisionen, mandatperioden 
2023-2026, d.nr. KS/2022:364 – 102, stryks,

n) ärendet Val av ledamot för (SD) till barn- och utbildningsnämnden, d.nr. 
KS/2022:367 – 102, ändras till Val av ledamot och ersättare för (SD) till 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet antecknas som enhälligt. 
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KF § 2 D.nr. KS/2023:51 – 035

Frågor från förtroendevalda

En fråga har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-23 riktad 
till kommunalråd Jacob Högfeldt (M), ställd av Yvonne Knuutinen (V) - Varför 
saknar så många e-postkonto?

Yrkanden
Anders Härnbro (S) begär att sakupplysning ska inhämtas i frågan från 
kommundirektör Lars Ekström.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att frågan får ställas 
och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att frågan får 
besvaras av kommunalråd Anders Härnbro (S) och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att bifalla Anders 
Härnbros (S) begäran och finner att så är fallet.
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KF § 3 D.nr. KS/2022:558 – 035

Interpellation för besvarande, Interpellation från David 
Aronsson (V) till socialnämndens ordförande - hur ska 
kommunen få bort hemlösheten till 2030?

Socialnämndens ordförande Thord Modin (S) besvarar interpellation ställd av 
David Aronsson (V).
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KF § 4 D.nr. KS/2023:16 – 035,
D.nr. KS/2023:17 – 035

Nyinkomna motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationer

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-23 har det inkommit två 
interpellationer.

1. Interpellation från Yvonne Knuutinen (V) till klimatrådets ordförande - 
Vad ska klimatrådet göra och när ska det hända något, 

2. interpellation från David Aronsson (V) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande - Nu ska det satsas på förskolan, vad är 
grundläget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser att interpellationerna får 
framställas och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till
Klimatrådets ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
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KF § 5 D.nr. KS/2022:618 – 037,
D.nr. KS/2022:622 – 037

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

Beslut

Medborgarförslag
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-23 har det ingivits två
medborgarförslag.

1. Medborgarförslag från Johan Zachrisson om att anlägga en cykelbana 
över bron i Stallarholmen.

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa förslaget.

2. Medborgarförslag från Sonia Carlsson om att införa äldreombud för att 
vägleda till viktiga kontakter i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 6 D.nr. KS/2022:34 – 037

Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på 
Vasavallens IP

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt föreslagen budgetram 
år 2023 för teknik- och fritidsnämnden i Flerårsplan 2023-2025, d.nr. 
KS/2022:222 – 0061, bifalla medborgarförslaget.

Yrkanden
Gunnar Boman (M) och Björn Karlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att bereda 
medborgarförslag om att investera i ny konstgräsplan på Vasavallens IP. 
Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för yttrande 
inför förslag till beslut.

Teknik- och fritidsnämnden svarar att deras bedömning är att 
medborgarförslaget ska bifallas då beslutet går i linje med Idrottspolitiska 
programmet. 

Kommunstyrelsen är enig med teknik- och fritidsnämndens bedömning och 
föreslår därmed att medborgarförslaget ska bifallas.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslut om finansiering och budgetmedel för investeringar fattas i samband med 
beslut om flerårsplan. Kostnaden för omläggning av konstgräsplanen beräknas 
till 2,5-3 miljoner kronor och ingår i förslagen budgetram för teknik- och 
fritidsnämnden för år 2023. 

Övriga konsekvenser
Vissa granulat är skadliga för miljön varför vilken typ av granulat som påförs 
planen vid omläggning ska beaktas. Ändamålsenliga fällor bör anläggas för att 
förhindra att granulatet bortförs från planen.
En omläggning skapar ökade förutsättningar för fysisk rörelse samt ökade 
möjligheter för invånare att spela fotboll.
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Uppföljning
Beslutet följs upp av teknik- och servicekontoret.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 312, 2022-12-14, Medborgarförslag om att investera i ny 
konstgräsplan på Vasavallens IP
Protokollsutdrag, TFN §76 Medborgarförslag om att investera i ny 
konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-06-21
Protokollsutdrag, KS § 45, 2022-03-30, Beslut om inhämtande av yttrande - 
Medborgarförslag om att investera i en ny konstgräsmatta på Vasavallens IP
Protokollsutdrag, KF § 7, 2022-02-14, Nyinkomna medborgarförslag och e-
förslag
Medborgarförslag om att investera i ny konstgräsmatta på Vasavallens IP, 2022-
01-19

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknik- och fritidsnämnden
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KF § 7 D.nr. KS/2022:506 – 003

Revidering - Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva beslut KF § 119, 2021-06-21, Revidering av pensionspolicy för 
Strängnäs kommun,

2. anta Pensionspolicy för anställda i Strängnäs kommun, enligt förslag 
daterat 2022-10-11, att gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Behov att revidera nu gällande ”Pensionspolicy för medarbetare anställda i 
Strängnäs kommun” med anledning av nytt centralt pensionsavtal AKAP-KR 
(Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension)

Föreslagen policy är framtagen av HR-avdelningen i samråd med nuvarande 
pensionsleverantör Skandia. 

Behov av förankringsprocess genom remissförfarande anses inte föreligga då 
policyn inte hanterar några förändringar från tidigare, utöver lydelse i enlighet 
med centralt pensionsavtal. 

Det nya pensionsavtalet AKAP-KR innebär i korthet:

 Pensionsavsättningarna i AKAP-KR höjs från 4,5 procent till 6 procent på 
den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket 
för 2022 motsvarar en månadslön om 44 375 kr. För lönedelar som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp höjs pensionsavsättningen från 30 
procent till 31,5 procent.

 Medarbetare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett 
ålder, från och med 1 januari 2o23, omfattas av AKAP-KR

 Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 
2023 avtal till AKAP-KR.

 Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension 
kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.

 Lägst utbetalningsålder ändras från 55 år till 60 år
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 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan 
efter överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare 
tid, lägst 10 år (tidigare 5 år).

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension samt alternativ KAP-KL 
genom löpande inbetalning av premier.

Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension för anställda som 
stannar kvar i KAP-KL genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen.

Kommunen tryggar särskild avtalspension för anställda inom 
räddningstjänsten genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen.

Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. 
Huvuddelen av pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse inom 
linjen i balansräkningen. En del av pensionsutfästelsen redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. 

Det nya avtalets premieökning för den avgiftsbestämda ålderspensionen beräknas 
generera en merkostnad för kommunen på ungefär 15 mkr inklusive löneskatt.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 302, 2022-12-14, Revidering - Pensionspolicy för 
Strängnäs kommun
Styrdokument, Pensionspolicy för medarbetare i Strängnäs kommun, förslag, 
2022-10-11
Styrdokument, Pensionspolicy för medarbetare i Strängnäs kommun, antagen, 
2021-04-09
Protokollsutdrag, KF § 119, 2021-06-21, Revidering av pensionspolicy för 
Strängnäs kommun

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
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KF § 8 D.nr. KS/2022:586 – 003

Revidering - Regler för uppvaktning av förtroendevalda i 
Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva beslut KF § 231, Minnesgåvor till förtroendevalda, förslag, d.nr. 
321/2004-028 KK,

2. anta Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun 
enligt förslag daterat 2022-11-28, att gälla från och med 1 feb 2023.

Yrkanden
Magnus Stuart (M) och Anders Härnbro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

David Aronsson (V) och Yvonne Knuutinen (V) yrkar bifall till attsats 1.

David Aronsson (V), Yvonne Knuutinen (V), Camilla Zetterström (SD) och Marie 
Eriksson Drotte (STRP) yrkar avslag till attsats 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag till attsats 2 i kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut och att detta 
blir kommunfullmäktiges beslut.

Reservationer
Björn Karlsson (SD), Haakon Hansen (SD), Camilla Zetterström (SD), Anders 
Kroné (SD), Christoffer Olsson (SD), Thomas Wernered (SD), Simon Simonsson 
(SD) och Ingemar Bylund (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering:

Vi tycker det sänder helt fel signaler att med skattemedel avsätta medel 
för att uppvakta förtroendevalda med gåvor. Därför yrkande vi avslag på 
beslutet och härmed reserverar vi oss mot det tagna beslutet i attsats 2.

Att vara förtroendevald är i sig ett hedersuppdrag som man fått av 
kommuninvånarna och sitt politiska parti. Den gärningen är förstås viktig 
för samhället på många sätt. Men vi anser istället att varje parti ska själva 
välja med egna medel när och hur man visar uppskattning för sina 
förtroendevalda.      
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Beskrivning av ärendet
Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun som beslutades 
av fullmäktige 2004 har reviderats och föreslås ersättas med förtydligade regler 
och annan disposition. Förslaget innehåller en tydligare ansvarsfördelning och 
villkor för vad som ska vara gällande vid uppvaktning.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 303, 2022-12-14, Revidering - Regler för uppvaktning av 
förtroendevalda i Strängnäs kommun
Styrdokument, Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun, 
förslag, 2022-11-28
Styrdokument, Regler för uppvaktning av förtroendevalda i Strängnäs kommun, 
antagen, 2004-12-08
Protokollsutdrag, ARV § 11, KS § 421, KF § 231, Minnesgåvor till förtroendevalda, 
förslag, d.nr. 321/2004-028 KK, 2004-11-22

Beslutet skickas till
Gruppledare för fullmäktigepartierna
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
Kulturnämnden för kännedom
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom
Socialnämnden för kännedom
Teknik- och fritidsnämnden för kännedom
Valnämnden för kännedom
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 9 D.nr. KS/2022:302 – 253

Köpeavtal del av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna köpeavtal för del av Husby Tegelbruk 5:1 enligt förslag daterat 
2022-11-18.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Strängnäs Fastighets AB har sökt och erhållit förhandsbesked för nybyggnad av 
gruppbostäder inom fastigheten Husby Tegelbruk 5:1 som ägs av Strängnäs 
kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område i Stallarholmen. 
Byggnadsförslaget har reviderats från ca 1400 kvm bruttoarea (BTA) i 
förhandsbeskedet till ca 500 kvm BTA i den bygglovsansökan som lämnats in. 
Storleken på den tomtmark som krävs för verksamheten har därmed också 
minskat från ca 10 000 kvm till ca 5000 kvm. 

I samband med det beviljade förhandsbeskedet gjordes en fastighetsvärdering. 
Sammantaget bedömdes fastighetsvärdet uppgå till ca 3000 kr/kvm BTA vilket 
ger en markersättning om 1 584 000 kronor för den del av fastigheten som 
överlåts till Strängnäs Fastighets AB. Köparen står kostnaderna för fastighetens 
anslutning av el, bredband, vatten- och avlopp etc. Strängnäs kommun står för 
kostnaden för fastighetsbildningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Erhållen markersättning överstiger råmarksvärdet samt kostnader för värdering 
och avstyckning. 

Uppföljning
Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 308, 2022-12-14, Köpeavtal del av fastigheten Husby 
Tegelbruk 5:1
Köpeavtal, 2022-11-18
Karta, Bilaga 1 köpeavtal, 2022-11-18
Beskrivning, Bilaga 2 köpeavtal, 2022-09-01
Delegationsbeslut, Beslut om förhandsbesked nybyggnad Husby Tegelbruk 5:1, e-
undertecknad, 2020-05-13

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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KF § 10 D.nr. KS/2023:42 – 102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i barn- och 
utbildningsnämnden - Haakon Hansen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. befria Haakon Hansen (SD) från uppdrag som ersättare för (SD) i barn- 
och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att hantera avsägelse från uppdrag som ersättare för 
(SD) i barn- och utbildningsnämnden inlämnad av Haakon Hansen (SD).

Val av ny ersättare hanteras i ärendet val av ledamot och ersättare för (SD) till 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 13, 2023-01-16, Befrielse från uppdrag som ersättare för 
(SD) i barn- och utbildningsnämnden - Haakon Hansen
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (SD) i barn- och utbildningsnämnden, 
Haakon Hansen, 2023-01-13

Beslutet skickas till
Lex-support
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KF § 11 D.nr. KS/2023:43 – 102

Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i 
socialnämnden - Christoffer Olsson

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. befria Christoffer Olsson (SD) från uppdrag som ersättare för (SD) i 
socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att hantera avsägelse från uppdrag som ersättare för 
(SD) i socialnämnden inlämnad av Christoffer Olsson (SD).

Val av ny ersättare hanteras i ärendet val av ledamot och ersättare för (SD) till 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 14, 2023-01-16, Befrielse från uppdrag som ersättare för 
(SD) i socialnämnden - Christoffer Olsson
Avsägelse från uppdrag som ersättare för (SD) i socialnämnden, Christoffer 
Olsson, 2023-01-12

Beslutet skickas till
Lex-support
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KF § 15 D.nr. KS/2022:598 – 102

Val av ledamöter till Strängnäs Bostads AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamöter välja Örjan Gustafsson (M), Catharina St Cyr (M), Mattias 
Askerstedt (S), Lena Kanevåg (S), Camilla Zetterström (SD) och Monika 
Eriksson Bertilsson (STRP),

2. lämna ledamotsplats för (MP) vakant,

3. utse Örjan Gustafsson (M) som ordförande, Mattias Askerstedt (S) som 
första vice ordförande och Monika Eriksson Bertilsson (STRP) som andra 
vice ordförande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter till styrelsen för Strängnäs 
Bostads AB, organisationsnummer 556042-5422. Bland föreslagna ledamöter 
utses en ordförande samt en första och andre vice ordförande.

Tillträdande sker vid ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 3, 2023-01-16, Val av ledamöter till Strängnäs Bostads AB
Protokollsutdrag, VB § 145, 2022-12-07, Val av ledamöter till Strängnäs Bostads 
AB

Beslutet skickas till
Strängnäs Bostads AB
Valberedningen
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KF § 16 D.nr. KS/2022:598 – 102

Val av ledamöter till Strängnäs Fastighets AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamöter välja Örjan Gustafsson (M), Catharina St Cyr (M), Mattias 
Askerstedt (S), Lena Kanevåg (S), Camilla Zetterström (SD) och Monika 
Eriksson Bertilsson (STRP),

2. lämna ledamotsplats för (MP) vakant,

3. till ordförande utse Örjan Gustafsson (M), första vice ordförande utse 
Mattias Askerstedt (S) och till andra vice ordförande Monika Eriksson 
Bertilsson (STRP).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter till styrelsen för Strängnäs 
Fastighets AB, organisationsnummer 556665-3100. Bland föreslagna ledamöter 
utses en ordförande samt första och andre vice ordförande.

Tillträdande sker vid ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 4, 2023-01-16, Val av ledamöter till Strängnäs Fastighets 
AB
Protokollsutdrag, VB § 146, 2022-12-07, Val av ledamöter till Strängnäs 
Fastighets AB

Beslutet skickas till
Strängnäs Fastighets AB
Valberedningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 17 D.nr. KS/2022:595 – 102

Val av ledamöter till SEVAB Strängnäs Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamöter välja Jan Heiniö (M), Kjell Kristiansen (M), Anna Douglas 
(S), Stig Persson (S), Anders Kroné (SD), Roger Steen (C) och Gerard De 
Geer (KD),

2. som ordförande utse Jan Heiniö (M), som första vice ordförande utse 
Anna Douglas (S) och som andra vice ordförande Gerard De Geer (KD).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter till styrelsen för SEVAB 
Strängnäs Energi AB, organisationsnummer 556527-5764. Bland föreslagna 
ledamöter utses en ordförande samt första och andre vice ordförande.

Tillträdande sker vid ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Protokoll valberedningen 2023-01-23
Protokollsutdrag, VB § 5, 2023-01-16, Val av ledamöter till SEVAB Strängnäs 
Energi AB
Protokollsutdrag, VB § 147, 2022-12-07, Val av ledamöter till SEVAB Strängnäs 
Energi AB

Beslutet skickas till
SEVAB
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KF § 18 D.nr. KS/2022:595 – 102

Val av ledamöter till SEVAB Nät AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamöter välja Jan Heiniö (M), Kjell Kristiansen (M), Anna Douglas 
(S), Stig Persson (S), Anders Kroné (SD), Roger Steen (C) och Gerard De 
Geer (KD),

2. som ordförande utse Jan Heiniö (M), som första vice ordförande utse 
Anna Douglas (S) och andra vice ordförande Gerard De Geer (KD).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter till styrelsen för SEVAB Nät 
AB, organisationsnummer 556192-2856. Bland föreslagna ledamöter utses en 
ordförande samt första och andre vice ordförande.

Tillträdande sker vid ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Protokoll valberedningen 2023-01-23
Protokollsutdrag, VB § 7, 2023-01-16, Val av ledamöter till SEVAB Nät AB 
Protokollsutdrag, VB § 149, 2022-12-07, Val av ledamöter till SEVAB Nät AB

Beslutet skickas till
SEVAB
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 19 D.nr. KS/2022:597 – 102

Val av ledamöter till Strängnäs kommunföretag AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till styrelseledamöter i Strängnäs kommunföretag AB välja Jacob Högfeldt 
(M), Anders Härnbro (S), Lars Larsson (STRP), Charlotte Halvarsson 
Kindmark (OPOL) och Kjell Hasslert (OPOL),

2. utse Jacob Högfeldt (M) till ordförande samt Anders Härnbro (S) till 
första vice ordförande och Lars Larsson (STRP) till andra vice ordförande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamöter för uppdrag i styrelsen för 
Strängnäs kommunföretag AB, organisationsnummer 559223-9965. Bland 
föreslagna ledamöter utses en ordförande samt första och andra vice ordförande.

Tillträdande sker vid ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 11, 2023-01-16, Val av ledamöter till Strängnäs 
kommunföretag AB
Protokollsutdrag, VB § 144, 2022-12-07, Val av ledamöter till Strängnäs 
kommunföretag AB

Beslutet skickas till
Koncernen Strängnäs kommunföretag AB för kännedom
Lex-support
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 20 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av ledamot och ersättare för (SD) till barn- och 
utbildningsnämnden

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamot välja Haakon Hansen (SD), 

2. som ersättare välja Camilla Zetterström (SD) och Signe Mattsson (SD).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot och ersättare för (SD) i barn- 
och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 15, 2023-01-16, Val av ledamot och ersättare för (SD) till 
barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag, KF § 304, 2022-12-12 Val av ledamöter och ersättare till barn- 
och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Lex-support
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 21 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av ersättare för (SD) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Simon Simonsson (SD) som ersättare,

2. lämna en ersättarplats för (SD) vakant.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av två ersättare för (SD) i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 16, 2023-01-16, Val av ersättare för (SD) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag, KF § 306, 2022-12-12, Val av ledamöter och ersättare till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Lex-support
Valberedningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 22 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av ledamot och ersättare för (SD) till socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. som ledamot välja Christoffer Olsson (SD),

2. som ersättare välja Camilla Zetterström (SD) och Signe Mattsson (SD). 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot och ersättare för (SD) i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 17, 2023-01-16, Val av ledamot och ersättare för (SD) till 
socialnämnden
Protokollsutdrag, KF § 307, 2022-12-12, Val av ledamöter och ersättare till 
socialnämnden

Beslutet skickas till
Lex-support
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 23 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av ersättare för (M) till valnämnden

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Annika Månsson (M) som ersättare för (M) i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare för (M) i valnämnden. 

Beslutsunderlag
Protokoll valberedningen 2023-01-23
Protokollsutdrag, VB § 18, 2023-01-16, Val av ersättare för (M) till valnämnden
Protokollsutdrag, KF § 309, 2022-12-12, Val av ledamöter och ersättare till 
valnämnden

Beslutet skickas till
Lex-support
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 24 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av ersättare för (SD) till överförmyndarnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Christoffer Olsson (SD) som ersättare för (SD) i 
överförmyndarnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare för (SD) i 
överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 19, 2023-01-16, Val av ersättare för (SD) till 
överförmyndarnämnden
Protokollsutdrag, KF § 310, 2022-12-12, Val av ledamöter och ersättare till 
överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden för kännedom
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 25 D.nr. KS/2022:368 – 102

Val av ersättare för (SD) till Mälardalsrådet

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Camilla Zetterström (SD) som ersättare för (SD) i Mälardalsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare för (SD) i Mälardalsrådet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 20, 2023-01-16, Val av ersättare för (SD) till 
Mälardalsrådet
Protokollsutdrag, KF § 314, 2022-12-12, Val av ersättare till Mälardalsrådet 
mandatperioden 2022-2026

Beslutet skickas till
Mälardalsrådet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 26 D.nr. KS/2022:367 – 102

Val av god man vid lantmäteriförrättningar för (SD)

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Haakon Hansen (SD) som god man för (SD) vid 
lantmäteriförrättningar.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av god man för (SD) vid 
lantmäteriförrättningar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, VB § 21, 2023-01-16, Val av god man vid 
lantmäteriförrättningar för (SD)
Protokollsutdrag, KF § 315, 2022-12-12, Val av gode män vid 
lantmäteriförrättningar mandatperioden 2022-2026

Beslutet skickas till
Lantmäteriet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 29 D.nr. KS/2022:619 – 102

Val av ny nämndeman i Eskilstuna tingsrätt

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. välja Claes Hellström till ny nämndeman i Eskilstuna tingsrätt.

 
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nämndeman för uppdrag i Eskilstuna 
tingsrätt till vilken (M) har nomineringsrätt. Vald nämndeman tjänstgör inte som 
representant för partiet varför partibeteckning inte anges. 

Beslutsunderlag
Protokoll valberedningen 2023-01-23
Protokollsutdrag, VB § 22, 2023-01-16, Val av ny nämndeman i Eskilstuna 
tingsrätt
Protokollsutdrag, KF § 299, 2022-12-12, Val av ny nämndeman i Eskilstuna 
tingsrätt

Beslutet skickas till
Eskilstuna tingsrätt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 30 D.nr. KS/2023:40 – 102

Val av ersättande nämndeman i Eskilstuna tingsrätt

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ärendet bordläggs.
 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nämndeman för uppdrag i Eskilstuna 
tingsrätt till vilken (S) har nomineringsrätt. Vald nämndeman tjänstgör inte som 
representant för partiet varför partibeteckning inte anges. 

Beslutsunderlag
Protokoll valberedningen 2023-01-23
Begäran från domstolsverket att utse ersättande nämndeman i Eskilstuna 
tingsrätt, 2023-01-23

Beslutet skickas till
Domstolsverket
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KF § 31 D.nr. KS/2022:289 – 0061

Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS från 
socialnämnden 2022, kvartal 3

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1.  lägga Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04 till handlingarna. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.  

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag (2001:453), en gång 
per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlag (2001:453) samt 9 § lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 
verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader.

I bifogad tabell redovisas uppgifter för kvartal 3, 2022 om socialnämndens beslut 
där verkställigheten har överskridit tre månader. Ärendenummer är en årlig 
nummerserie där varje brukare kan följas från kvartal till kvartal, till dess 
beslutet är verkställt/avslutat. En serie för LSS-beslut och en för SoL-beslut. 

Enligt LSS har 10 ärenden rapporterats varav 1 är verkställt under perioden.
Enligt SoL har 4 ärende rapporterats varav 2 är verkställda under perioden.

Åtgärder
Nämnden har vidtagit följande åtgärder för att korta ner verkställighetstiderna:

 Strängnäs Fastighets AB har efter erforderliga beslut fått i uppdrag att 
bygga gruppboende och serviceboende för personer med beslut om bostad 
med särskild service enligt LSS. Gruppboendet planeras vara klart i maj 
2024 och serviceboendet i mars 2024.

 Personer med ej verkställt beslut gällande insatserna Bostad med särskild 
service, Daglig verksamhet och Särskilt boende har erbjudits andra 
insatser i väntan på verkställighet.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen kan få betala en sanktionsavgift om den dröjt oskäligt länge med att 
verkställa ett beslut. 
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Barnkonsekvenser
Handläggare beaktar alltid barnperspektivet vid kompenserande insatser då 
beviljade insatser inte har kunnat verkställas.

Övriga konsekvenser
Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda med beviljade insatser.
Beslut som inte kan verkställas skapar merarbete för handläggare.

Uppföljning
Ej verkställda beslut följs upp en gång i kvartalet för rapport till fullmäktige, IVO 
och revisorerna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 315, 2022-12-14, Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS från socialnämnden 2022, kvartal 3
Protokollsutdrag, SN § 143, 2022-11-23, Rapporter ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS Socialnämnden 2022, kvartal 3
Rapport, Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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KF § 32 D.nr. KS/2022:600 – 101

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2023-01-23

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2023-01-23, 
2023-01-02
Protokollsutdrag, KN § 146, 2022-11-22, Verksamhetsplan 2023-2025 för 
kulturnämnden
Protokollsutdrag, § 150, MSN 2022-11-24, beslut om verksamhetsplan 2023-
2025 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag, SN § 142, 2022-11-23, Verksamhetsplan 2023-2025 för 
socialnämnden
Rapport, Verksamhetsplan 2023-2025 för socialnämnden, version 2, 2022-11-30
Rapport, Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2023, 2022-
11-30
Rapport, Konkurrensplan för socialnämnden 2023, 2022-11-30
Rapport, Internkontrollplan 2023 för socialnämnden Bilaga VP, 2022-11-30
Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2022-
10-21 § 59 - Förvaltning Digifysiskt Science Center Sörmland
Beslut, Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024, 2022-06-
10
Information om ställningstagande - SKR Sveriges Kommuner och Regioner, 
2022-08-30
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Beslut, Meddelande från styrelsen - Samlat beslutsunderlag rekommendation 
SKR, 2018-12-14
Protokollsutdrag, SN § 144, 2022-11-23, Förlängning av rekommendation om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 2024
Protokollsutdrag, BUN 2022-11-22, §135 Riktlinjer för resursfördelningen för 
barn- och utbildningsnämnden
Styrdokument, Riktlinjer för resursfördelning för barn- och utbildningsnämnden, 
beslutad, 2022-10-10
Protokollsutdrag, BUN 2022-11-22, §136 Verksamhetsplan 2023-2025 för barn- 
och utbildningsnämnden
Rapport, Verksamhetsplan 2023-2025 med internkontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden, 2022-10-26
Beslut om fördelning av anvisningar år 2023 till kommuner i Södermanlands län, 
2022-12-05
Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 1 december 2022, signerat
Information till aktieägarna angående genomlysning av det regionala 
turismuppdraget i Stua AB 221207
Förfrågningsunderlag, Avropsförfrågan genomlysning regionala 
turismuppdraget, 2022-12-07
Överförmyndarnämndens protokoll framsida 2022-12-12
Överförmyndarnämndens protokoll 2022-12-12
Styrelseprotokoll Strängnäs Bostads AB 15 december 2022
Styrelseprotokoll Strängnäs Fastighets AB 15 december 2022

Beslutet skickas till
-
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