
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-10-15  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00- 20.20 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Ulrica 
Truedsson (S), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli 
Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Claudia Grathwol (C), Inger Hult (L), Marian Loley 
(KD), Joha Frondelius (KD), Åsa Thorell Russell (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik 
Olovsson (S), Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ann-
Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Ceith Landin (KD), Nicklas 
Adamsson (MP), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommy 
Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar 
Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Abdulahi 
Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld 
(M), Zeljko Klemse (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 
Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD), Carl-Magnus Fransson (M), Helena 
Gärtner (M) 

 

Beslutande 
ersättare Lars Levin (L), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Gunvor G Ericson (MP) 
 

Ersättare  Fredrik Ahlman (M), Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M), 
Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), 
Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Magnus 
Esko (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Rue 
Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD), Camilla 
Hermansson (SD) 

 

Övriga  
deltagande  Tf. nämndadministrativchef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck  
 

Utses att justera Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-10-22 
Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §125 - §142 
Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… 
 Torgerd Jansson (S) 
Justerande ………………………………… 

Christer Sundqvist (M) 
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Jesper Ek (L) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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§ 125 

Sammanträdets öppnande  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning gäller att till dess presidievalen förrättats, 
tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresi-
denten). Det är ålderspresidenten som kallat till detta första sammanträde för det 
nyvalda kommunfullmäktige.  
 
Som ålderspresident förklarar Torgerd Jansson (S) kommunfullmäktiges samman-
träde öppnat och hälsar de närvarande varmt välkomna. 
_________________ 
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§ 126 

Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning  (KS/2018:402)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning gällande val till kommunfullmäktige i Katrineholm den 9 
september 2018. Av protokollet framgår att mandaten fördelas enligt följande: 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 mandat 
Moderaterna    7 mandat 
Sverigedemokraterna   6 mandat 
Centerpartiet    4 mandat 
Liberalerna    3 mandat 
Kristdemokraterna   3 mandat 
Vänsterpartiet   3 mandat 
Miljöpartiet de gröna    2 mandat 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
• Länsstyrelsens protokoll 2018-09-14—09-21 med bilagorna 1 och 2 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 127 

Val av ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022  
(KS/2018:411)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Torgerd Jansson (S) till ordförande i kommunfullmäktige 
för tiden till och med den 14 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter 
en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium.  
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” 
 
Enligt den beslutade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Katrineholm, gäller 
följande: 
”§ 2 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt förste vice ordförande (presidium). 
Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande.  
Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls under oktober månad. 
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
§ 3 
Tills presidievalen har förrättas, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot skall den äldste av 
dem vara ålderspresident.” 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Fredrik Olovsson (S) och föreslår 
Torgerd Jansson (S) som ordförande. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Torgerd Jansson (S) 
Akten 
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§ 128 

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-
2022  (KS/2018:411)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mirjana Cvrkalj (M) till förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter 
en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium.  
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M) och 
föreslår Mirjana Cvrkalj (M) som förste vice ordförande. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till 
Mirjana Cvrkalj 
Akten 
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§ 129 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-
2022  (KS/2018:411)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter 
en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium.  
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C) och Tony 
Rosendahl (V) och yrkar att ärendet ska bordläggas. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att eftersom det inte finns något 
namnförslag på 2:e vice ordföranden kommer hon att ställa proposition enbart på 
yrkandet om bordläggning. Detta godkänns av fullmäktige. 
Därefter ställer hon proposition på om ärendet ska bordläggas vilket bifalls av 
fullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 130 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut  
Sammanträdet ajourneras klockan 18.10. 
Överläggningarna återupptas klockan 18:20. 
_________________ 
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§ 131 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:415)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Abdikarim Haji Osman (S) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende ersättare för (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Abdikarim Haji Osman (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
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§ 132 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:415)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Anders Karlsson (SD) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende ersättare för (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Karlsson (SD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-10-15   10 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 133 

Partigruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige  
(KS/2018:439)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Niklas Adamsson (MP) som ny gruppledare 

för Miljöpartiet i kommunfullmäktige fram till och med 31 december 2018. 
Därmed enledigas Ylva G Karlsson (MP) som partigruppledare. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att ändra i ”Arvodesbestämmelser m m för 
förtroendevalda”, § 7 i enlighet med beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ylva G Karlsson (MP) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som partigruppledare 
för miljöpartiet i fullmäktige. Miljöpartiet har inkommit med förslag om att Niklas 
Adamsson (MP) ska utses till ny partigruppledare. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Niklas Adamsson 
Ylva G Karlsson 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 134 

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms 
kommun  (KS/2018:407)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2018 för Katrineholms kommun till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 2,7 miljoner 
kronor för kommunen. Prognos för helår 2018 uppgår till 2,5 miljoner kronor. 
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och 
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 33,4 miljoner 
kronor före extraordinära poster. 
 
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa 
prognoser för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende 
resultatmålen. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-08, § 160 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03 
• Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2018-08-31 
• Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2018-10-08 
• Granskning av delårsrapport 2018 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Gunvor 
G Ericson (MP) och Thomas Selig (V). 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 135 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.05 
Överläggningarna återupptas klockan 19.25. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-10-15   13 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 136 

Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers 
kommuner om samverkan i gemensam nämnd och 
revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden  
(KS/2018:388)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Katrineholms och 

Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Vingåkers kommun fattar likalydande beslut. 

2. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar tillsammans med kommundirektören 
överenskommelsen med Vingåkers kommun.  

3. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun 
fattar likalydande beslut. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess 
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation. 
 
Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner beslutande under 2017 att 
genomföra var sin oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma 
nämnden. 
 
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholm till 
kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på 
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms 
kommun. Översynen visar att en samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers 
kommun i huvudsak kan ses vara positivt.  
 
Kommunfullmäktige i Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade i januari 
2018 om fortsatt samverkan i gemensam nämnd. Vidare uppdrogs respektive 
kommunstyrelsen att gemensamt genomföra en översyn av Viadidaktnämndens 
reglemente och avtalet om samverkan i gemensam nämnd, med återrapportering i 
oktober 2018.  
 
Förslag till överenskommelse och reviderat reglemente har utarbetats gemensamt av 
tjänstemän i respektive kommun. 
 
Överenskommelsen var tidigare benämnt avtal och fokuserar på relationen mellan 
Katrineholms- och Vingåkers kommun. Reglementet har förtydligats och fokuserar på 
nämndens uppdrag.  
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Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-26, § 141 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17 
• Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

vuxenutbildning och arbetsmarknad 
• Förslag till reviderat reglemente för Viadiaktnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vingåkers kommun 
Viadidaktnämnden 
Akten 
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§ 137 

Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun  (KS/2018:234)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdaterar styrdokumentet Inriktning för inköp i 

Katrineholms kommun med den reviderade bilagan Uppförandekod för 
leverantörer. 

2. Beslut om ändringar i bilagan i styrdokumentet Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun beslutas framgent av kommunstyrelsen. 

 
Reservation 
Motbeslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita 
Johansson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förändringar av FN:s globala hållbarhetsmål och principer gör att Katrineholms 
kommuns uppförandekod för leverantörer, som är en bilaga till Inriktning för inköp 
till Katrineholms kommun, behöver revideras. Ett förslag har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-26, § 142 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-14 
• Bilagan, Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer, till Inriktning 

för inköp i Katrineholms kommun med bilagan (förslag till revideringar är 
markerade) 

• Service- och tekniknämndens delegationsprotokoll, 2018-08-06, § 3 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar följande tillägg i styrdokumentet: 
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller 
motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på 
arbetsmarkanden i respektive bransch genom att ha kollektivavtal eller 
kollektivavtalsliknande villkor. 
Vidare yrkar Tony Rosendahl (V) avslag på beslutspunkt 2. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns av fullmäktige. I 
enlighet med detta ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag 
avseende beslutspunkt 1 och finner att fullmäktige så beslutar.  
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Därefter ställer hon proposition på Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande och finner 
att fullmäktige avslår detta.  
Slutligen ställer hon proposition kommunstyrelsens förslag på beslutspunkt 2 och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 138 

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande 
av gemensamt utbildningsbolag  (KS/2018:418)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen i IUC:s förslag till att bilda ett nytt 
utbildningsföretag genom en sammanslagning med Elbranschens Utvecklings- och 
Utbildningscenter. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita 
Johansson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) har inkommit till Katrineholms 
kommun med en skrivelse om bildande av ett gemensamt utbildningsbolag med 
Elbranschens Utvecklings- och utbildningscentrum. Målsättningen är att säkerställa 
installationsbranschens framtida kompetensförsörjning.  
 
Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i Katrineholm respektive Nyköping och 
all personal följer med till det nya utbildningsbolaget. 
 
Enligt stadgarna för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum ska stiftelsen 
bereda kommunfullmäktige i Katrineholm möjlighet att yttra sig innan beslut fattas 
som är av principiell betydelse. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-08, § 161 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-04 
• Skrivelse från Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, inkommen 

2018-10-04 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Tony 
Rosendahl (V), Sten Holmgren (C) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Lars Härnström (M) och Sten Holmgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Tony Rosendahl (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering med 
uppgifter om: typ av bolag, vinsdrivande eller inte vinstdrivande, om stiftelsen ska 
finnas kvar, kommunens framtida roll, kommunens styrelseplaster samt ekonomi som 
berör kommunen. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på om 
ärende ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärende ska avgöras idag. 
Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 139 

Redovisning av obesvarade motioner 2018  (KS/2018:131)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 18 
september 2018 fanns sammanlagt 18 obesvarade motioner. 
 
De tre äldsta motionerna, ”Motion om Kafé Fullmäktige i Katrineholm”,  
”Motion om anordnande av en demokratidag” samt “Motion om systematisk 
utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter” väcktes i 
kommunfullmäktige i oktober 2017. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-26, § 143 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2018-09-13 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 140 

Interpellation med svar om hyresbidrag till Katrineholms 
Islamiska förening  (KS/2018:403)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens förste vice 
ordförande med följande frågor 
 
− Anser kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars Härnström att Katrineholms 

Islamska förening uppfyller kravet på en ”öppen för alla och demokratiskt 
uppbyggd” förening och därmed bör beviljas 220 000 kr i hyresbidrag? 

− Anser kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars Härnström att Katrineholms 
Islamska förening uppfyller kravet på att varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll och därmed förblir en registrerad förening i Katrineholm och 
därför beviljas 220 000 kr i hyresbidrag enligt reglerna? 

 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från lars Härnström (M) 
• Interpellation från Mica Vemic (SD) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Lars 
Härnström (M) och Cecilia Björk (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 
__________________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 141 

Motion om föreningsbidrag och delegation  (KS/2018:396)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om 
föreningsbidrag och delegation. Motionen utmynnar i följande yrkande 
 
− Det kommer fastställas riktlinjer för kriterier av beviljade bidrag på delegation av 

kommunstyrelsens ordförande 
− Uppföljningen av alla föreningsbidragen har samma årliga villkor utifrån 

verksamhetsplan och ekonomi 
− Det sker en granskning av kommunallagens regler om likställighetsprincipen där 

kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar 
 
Ärendets handlingar 
• Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2018-09-19 
____________________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 142 

Fråga till bildningsnämndens ordförande gällande lärare 
med politisk slagsida  (KS/2018:424)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har ställt en fråga till bildningsnämndens ordförande gällande 
lärare med politisk slagsida. 
Följande frågor framställs 
 
1. Hur förhåller sig bildningsnämnden till lärare med politisk slagsida i 

undervisningen? 
2. Hur ska föräldrar med förtroende skicka sina barn tillskolan, förvissade om att 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen? 

3. Vilka åtgärder vidtar bildningsnämnden mot lärare som bedriver politisk 
propaganda i skolan? 

 
Ärendets handlingar 
Fråga från Mica Vemic (SD) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Johan 
Söderberg (S) 
 
Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
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