SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18

1

Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 21.00

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia
Grathwohl (C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer
Öqvist (M), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Fredrik Olovsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus
Fransson (M), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S),
Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD), Joha
Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S), Tommy
Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar
Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Abdulahi
Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld
(M), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Mica Vemic (SD),
Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande
ersättare

Linda Rosenlund (S), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD)

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), Dag
Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg
(S), Stefan Blomkvist (S), Berit Örtell (S), Magnus Esko (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes
Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran
Svenningson (V), Camilla Hermansson (SD)
T.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Övriga
deltagande
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Tony Karlsson (S), Ceith Landin (KD)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-03-25

Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Torgerd Jansson (S)

Justerande

…………………………………
Tony Karlsson (S)

Paragrafer

§31 - §54

…………………………………
Ceith Landin (KD)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Underskrift
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§ 31

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att ärendet om Val av
ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB),
lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare flyttas så att beslutet tas efter
behandlingen av ärendet om Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten
och Avfall AB.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 32

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets
AB (KFAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare
(KS/2018:497)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i styrelsen för Katrineholm Fastighets
AB, lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare för mandatperioden från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 välja:
Ledamöter
Fredrik Olovsson (S)
Berit Örtell (S)
Gunnar Ljungkvist (S)
Cecilia Björk (S)
Barbro Skogberg (S)
Lars Härnström (M)
Bo Johansson (M)
Mårten Grothérus (L)
Bertil Carlsson (C)
Thomas Halvarsson (V)
Mica Vemic (SD)
Till ordförande för samma period utses Fredrik Olovsson (S).
Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M)
Lekmannarevisor
Jan- Olov Karlsson (S)

Ersättare för lekmannarevisor
Birgitta Hagdahl (S)

Röstombud
Karin Frisk (S)

Ersättare för röstombud
Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ordförande, vice ordförande, nio ledamöter,
lekmannarevisor och röstombud för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) för
mandatperioden 2019-2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholms Fastighets AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 33

Val av styrelseledamot samt röstombud till
Energikontoret i Mälardalen AB (KS/2019:37)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Gunnar Ljungkvist (S) till styrelseledamot i
Mälardalens Energikontor AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023.
2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud vid stämmor med Mälardalens
Energikontor AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023:
Röstombud
Lars Härnström (M)

Ersättare för röstombud
Reijo Eriksson (V)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i Mälardalens Energikontor AB. Bolagets ändamål
är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor i Mälardalen. Kommunens
rösträtt utövas vid bolagsstämma och årsstämma.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Energikontoret i Mälardalen AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 34

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus
AB (KIAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare
(KS/2018:498)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i styrelsen för Katrineholm Industrihus
AB, lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare för mandatperioden från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 välja:
Ledamöter
Fredrik Olovsson (S)
Berit Örtell (S)
Gunnar Ljungkvist (S)
Cecilia Björk (S)
Barbro Skogberg (S)
Lars Härnström (M)
Bo Johansson (M)
Mårten Grothérus (L)
Bertil Carlsson (C)
Thomas Halvarsson (V)
Mica Vemic (SD)
Till ordförande för samma period utses Fredrik Olovsson (S).
Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M).
Lekmannarevisor
Jan – Olov Karlsson (S)

Ersättare för lekmannarevisor
Birgitta Hagdahl (S)

Röstombud
Karin Frisk (S)

Ersättare för röstombud
Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ordförande, vice ordförande, nio ledamöter, två
lekmannarevisor och röstombud för Katrineholms Industrihus AB (KIAB) för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M).
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholms Industrihus AB
Troman
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 35

Val av ledamot i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall
AB (SVAAB), lekmannarevisorer, röstombud samt
ersättare (KS/2018:513)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till slutet av
årsstämman 2023 följande representanter till Sörmland Vatten och Avfall AB:
Styrelseledamöter
Tony Karlsson (S)
Johan Hartman (M)
Carl-Philip Forss (KD)
Lekmannarevisor
Lars F Eriksson (M)

Ersättare lekmannarevisor
Richard Eriksson (S)

Röstombud
Anneli Hedberg (S)

Ersättare röstombud
Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja tre ledamöter i styrelsen för Sörmland Vatten och
Avfall AB (SVAAB), lekmannarevisor, röstombud samt ersättare för mandatperioden
2019-2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Sörmland Vatten och Avfall AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 36

Val av ledamöter till styrelsen för Katrineholms Tekniska
College AB samt röstombud (KS/2019:59)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till styrelsen för
Katrineholms Tekniska College AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Fredrik Ahlman (M)
Inger Hult (L)
2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud till bolagsstämmor med
Katrineholms Tekniska College AB under samma tid som ovan.
Röstombud
Anneli Hedberg (S)

Ersättare för röstombud
Christer Sundqvist (M)

Sammafattning av ärendet
Aktieägaravtalet och bolagsordningen för Katrineholms Tekniska College AB (KTC)
anger att styrelsen ska bestå av en till fem ledamöter, med eller utan suppleanter.
Består styrelsen av mindre än tre ledamöter ska minst en och högst tre suppleanter
väljas. Vid bildandet av bolaget 2011 utsåg kommunen tre ledamöter samt röstombud
med ersättare.
Ledamöter och eventuella ersättare väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet
av nästa ordinarie bolagsstämma.
Enligt aktieägaravtalet ska delägare ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en
suppleant för ordinarie ledamot. Styrelsens ordförande ska utses på bolagsstämman.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Fredrik Olovsson (S).
Förslag och yrkanden
Fredrik Olovsson (S) yrkar att Anneli Hedberg (S) utses till röstombud.
_________________
Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
Katrineholms Tekniska College AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 37

Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för KFV
Marknadsföring AB (KS/2019:75)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Magnus Gustafsson och Jessica Sjögren till
ordinarie ledamöter i styrelsen för KFV Marknadsföring för mandatperioden från
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
2. Kommunfullmäktige avvaktar med att nominera två suppleanter.
3. Till röstombud för samma period väljs Cecilia Björk (S) med Inger Fredriksson
(C) som ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB. Bolagets verksamhet
ska vara marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm
och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård.
Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt
marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler
besökare till Katrineholm.
Enligt bolagsordningen väljs styrelseledamöter av stämman för en 2-årsperiod.
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 7 styrelsesuppleanter.
Styrelsens ordförande ska representera näringslivet och väljs av stämman för en 2årsperiod. Kommunen disponerar två platser som ordinarie ledamöter och två
suppleantplatser (tjänstemän) i styrelsen.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
KFV Marknadsföring
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 38

Val av styrelseledamöter och röstombud till
Katrineholms Entreprenörscentrum (KS/2019:76)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till Katrineholms
Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie stämma 2023:
Styrelseledamöter
Stefan Toll
Carina Lloyd
2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud vid bolagsstämmor med
Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
Röstombud
Christer Sundqvist (M)

Ersättare för röstombud
Inger Fredriksson (C)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB att,
inför kommande bolagsstämma, nominera två ledamöter till bolagets styrelse. Vidare
ska röstombud med ersättare utses.
_________________
Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 39

Val av gode män vid lantmäteriförrättning (KS/2019:92)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer som gode män vid lantmäteriförrättning
under åren 2019-2022:
Erfarenhet om tätortsförhållanden
Vakant
Torbjörn Jonsson (M)
Dag Dunås (KD)
Sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor
Ingvar Kylestorp (C)
Sten Holmgren (C)
Vakant
Sammanfattning av ärendet
Val ska ske av sex gode män vid lantmäteriförrättning enligt länsstyrelsens beslut
2002-09-12. Av dessa ska tre ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och tre ska
vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. För att kunna utses till god man ska
vederbörande vara valbar till nämndeman i tingsrätt enligt Fastighetsbildningslagen 4
kap 2 §.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 40

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund (KS/2018:467)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till ombud och ersättare till Östra
Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023 (vid förbundstämman):
Ombud
Michael Hagberg (S)

Ersättaren
Vakant

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 41

Ny grafisk profil för Katrineholms kommun (KS/2018:542)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny grafisk profil.
2. Nämnderna uppdras att anpassa sin kommunikation under en treårsperiod.
3. Sportcentrum medges särprofilering.
4. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kommunikationshandbok inklusive
grafisk manual, skyltmanual och riktlinjer för sociala medier.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP), Ami Rooth (MP), Jan Åke Asp
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egestål (SD) och
Britt Gustafsson (SD).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Därför
föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt,
tillgänglighet och nutidens kommunikationskrav.
Förslaget till ny grafisk profil ska ersätta den nuvarande profilen och gälla för
samtliga Katrineholms kommuns verksamheter. Med den nya grafiska profilen knyts
kommunens alla verksamheter samman och vi blir tydligare och lättare att känna igen
för våra målgrupper. Att underhålla en profil och ett varumärke, Katrineholm, är
ekonomisk fördelaktigt och bidrar till ett effektivare kommunikationsarbete.
Särprofilering bör endast förekomma i de fall det kan motiveras utifrån tydliga
kommunövergripande fördelar. I de diskussioner som förts vid beredningen av
ärendet kring detta kan endast Sportcentrum med sina cirka en miljon besökare
motiveras för särprofilering.
Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen ”Läge för liv och lust” och
platsvarumärket, Sveriges Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet
som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt
samt ett normkritiskt bildspråk. Den inkluderar en namnstrategi som visar hur varje
verksamhet ska synliggöras och ett designsystem som visar hur profilen ska
användas. Den grafiska profilen beskriver också samprofilering när Katrineholms
kommun är huvudavsändare, likvärdig avsändare tillsammans med annan part,
uppdragsgivare eller finansiär/sponsor.
Ärendets handlingar





Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-27, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-18
Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
Förstudie grafisk profil, bilaga till remiss
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bildningsnämndens protokoll 2019-01-15 § 6
Socialnämndens protokoll 2019-01-23 § 20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-24 § 19
Service- och tekniknämndens protokoll 2019-01-17 § 9
Kulturnämndens yttrande genom ordförande 2019-02-01
Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-06 § 19

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Nicklas
Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Ami Rooth (MP), Mica Vemic (SD),
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S), Lars Härnström (M),
Tony Rosendahl (V) och Björn Wahlund (L).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Thomas
Selig (V), Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S), Lars Härnström (M) och Tony
Rosendahl (V), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nicklas Adamsson (MP) och Ami Rooth (MP) yrkar på återremiss för omarbetning
av logotypen med så att kopplingen till Katrineholms historia framgår tydligare.
Mica Vemic (SD) yrkar återremiss då han anser att föreslagen logotyp är
överförenklad och att en ny logotyp bär tas fram med starkare koppling till
stadsvapnet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras i enlighet med Nicklas Adamsson (MP) och Ami Rooths (MP) yrkande
respektive i enlighet med Mica Vemics yrkande. Finner hon att ärendet ska avgöras
idag avser hon att därefter ställa proposition på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag och respektive
återremissyrkande. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer hon
proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga remissinstanser
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 42

Revidering av regler för utdelning av idrotts- och
ungdomsledarstipendium (KFS 3.11) (KS/2019:53)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer det redovisade förslaget till revidering av ”Regler för
utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium” (KFS 3.11).
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revidering av
Katrineholms kommuns författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrottsoch ungdomsledarstipendium”.
Förslaget innebär en tydligare koppling till värderingarna i det Idrottspolitiska
programmet och i och med detta görs även ett tydligare beaktande av barn- och
jämställdhetsperspektivet. Vidare innebär förslaget att antalet stipendier minskas till
tre, ett barn- och ungdomsledarstipendium, ett idrottsstipendium och ett stipendium
för ungdomsdomare. Även nomineringsprocessen föreslås ändras så att alla kan
lämna in en nominering. Avsikten är att syftet med stipendierna ska vara tydligare
och att statusen på det som beskrivs som kommunens finaste pris ska höjas.
Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-27, § 25
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-12-13, § 67
Antagna - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS
3.11)
Förslag - Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Sten
Holmgren (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 43

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KS/2019:52)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av bolagsordning för Katrineholms Vatten
och Avfall AB (KFS nr 5.11), med avseende på § 7, ”Styrelse”, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
En revidering av bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)
föreslås med syfte att göra den mer enhetlig med samarbetskommunerna Flen och
Vingåkers bolagsordningar.
Förändringarna består i att minska antalet ledamöter i styrelsen till fem samt
revidering av ett stavfel.
De föreslagna ändringarna är införda i bifogade styrdokument enligt följande:
Bolagsordning för KVAAB: § 7, Styrelse, sidan 3.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KSF 5.11) med föreslagna
ändringar
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 44

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KVAAB), lekmannarevisorer, röstombud samt
ersättare, mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:499)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till slutet av
årsstämman 2023 följande representanter till Katrineholms Vatten och Avfall AB:
Styrelseledamöter
Tony Karlsson (S)
Maj-Britt Staaf (S)
Johan Hartman (M)
Carl Frick (MP)
Sten Holmgren (C)
Till ordförande för samma period utses Johan Hartman (M).
Till vice ordförande för samma period utses Tony Karlsson (S).
Lekmannarevisor
Lars F Eriksson (M)

Ersättare för lekmannarevisor
Rickard Eriksson (S)

Röstombud
Anneli Hedberg (S)

Ersättare för röstombud
Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande, två lekmannarevisorer och röstombud för Katrineholms Vatten och
Avfall (KVAAB) för mandatperioden 2019 – 2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 45

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19:15.
Överläggningarna återupptas klockan 19.40.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 46

Svar på motion om funkisglädje (KS/2018:281)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det är upp till
den egna verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden att avgöra huruvida det
finns önskemål, behov och möjlighet att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl
(V), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Ewa
Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Claudia Grathwohl (C), Victoria
Barrsäter (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson (C).
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
 ”Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.”
Av motionen framgår att föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsnämnden har avstått från att yttra sig då de anser att frågan inte ingår i deras
verksamhetsområde.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att man
erbjuder aktiviteter utifrån brukarnas behov och intressen.
Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud, skulle kunna vara en fråga att
föra dialog kring under brukarråd.
Ärendets handlingar







Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin
(L)
Bildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 47
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-06 § 111
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L),Victoria Barrsäter
(C), Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Thomas Selig (V), Inger Fredriksson
(C), Göran Dahlström (S) och Anneli Hedberg (S).
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl
(V), bifall till motionen. Ulrica Truedsson (S) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon därefter
proposition på kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (L) med fleras yrkande. Hon
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek
Ewa Callhammar
Inger Hult
Lars Levin
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 47

Svar på motion om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera
rullstolsgungor.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Båda remissinstanserna föreslår avslag
till motionen med motiveringen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i
offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.
Katrineholms kommun har tidigare provat rullstolsgunga. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen. Vid kontakt med andra
kommuner framgår att samma problem med säkerheten förekommer överallt där
rullstolsgungor används.
Som alternativ till rullstolsgungor föreslås andra typer av lekredskap såsom olika
typer av karuseller för funktionshindrade. Dessa har prövats i andra kommuner med
gott resultat.
Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-27, § 28
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-12-13, § 65, med yttrande från
service- och teknikförvaltningen
 Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-08
 Besiktningsprotokoll
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 48

Svar på motion om drickvattensfontäner (KS/2018:344)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att detta är förenat
med stora installations- och driftkostnader samt att tidigare dricksvattensfontäner i
kommunen utsatts för skadegörelse.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper
Ek (L), Inger Hult (L), Nicklas Adamsson (MP), Ami Rooth (MP), Ceith Landin
(KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson
(V) och Tony Rosendahl (V).
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att installera dricksvattenfontäner. I
motionen lämnas följande yrkande
”Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens
intentioner.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden samt bygg- och
miljönämnden för yttrande. Båda nämnderna föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det är förenat med en hög installations- och driftkostnad samt att
tidigare dricksvattenfontäner har råkat ut för skadegörelse och tagits bort.
Ärendets handlingar







Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-27, § 29
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02
Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-12-13, § 64
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2018-12-05, § 182

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Helena
Gärtner (M), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Jesper Ek (L), Anneli
Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Helena Gärtner (M) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), Christoffer
Öqvist (M) och Lars Härnström (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek
(L), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C) och Thomas Selig (V), bifall till
motionen.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon därefter
proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) med fleras
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl
Service- och tekniknämnden
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 49

Svar på motion om oppositionsråd (KS/2018:387)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motivering att utse
oppositionsråd i första hand är en fråga för oppositionspartierna att bestämma i
kommunfullmäktige. Nuvarande politiska majoritet har inga synpunkter huruvida
oppositionsposten innehas av oppositionens största parti eller ej.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson
(SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD).
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om oppositionsråd. Motionen utmynnar i
följande yrkande
Att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten:
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den
politiska majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten.
Ärendets handlingar





Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-29, § 30
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Mica Vemic (SD), 2018-09-11

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Lars
Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. Lars Härnström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon därefter
proposition på kommunstyrelsens förslag och Mica Vemic (SD) med fleras yrkande.
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Mica Vemic,
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 50

Fråga om hemtjänsten i Katrineholms kommun
(KS/2019:111)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har inlämnat en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens ordförande
gällande hemtjänstens omorganisation. Följande frågor framställs
 Har andra effektiviseringsåtgärder gjorts innan ni i majoriteten väljer att dra ner
på personaltätheten?
 Hur går nedskärningarna ihop med Katrineholms vision om att vara en attraktiv
arbetsgivare? På vilket sätt gynnar detta hemtjänstpersonalens arbetsmiljö?
Ärendets handlingar


Fråga från Jesper Ek (L)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Ulrica
Truedsson (S).
Ulrica Truedsson (S) besvarar frågan muntligen.
Överläggningen förklaras avslutad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 51

Interpellation om förskolan i Katrineholm (KS/2019:101)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande
med följande frågor
Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så fall
vad när det gäller 1-3 år, 4-5 år samt blandade grupper? Max antal barn per förskola?
Ärendets handlingar
 Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2019-03-06
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 52

Interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun,
Kristdemokraterna (KS/2019:110)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande med följande frågor
Hur reagerar du som ordförande på hemtjänstens nya uppror?
Hur tänker Ni lösa framtidens hemtjänstbehov?
Är budgeten för snålt tilltagen utifrån behoven i Katrineholm?
Ärendets handlingar
 Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2019-03-12
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 53

Interpellation om hemtjänsten i Katrineholms kommun,
Vänsterpartiet (KS/2019:113)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har ställt en
interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande med följande frågor
Med det underskott som vård- och omsorgsnämnden har och kraven på att hämta in
underskottet, hur garanterar ni från majoritetens sida att man bibehåller en bra
arbetsmiljö och arbetssituation för de anställda, en bra kvalité på insatserna till
brukarna och att vi behåller vår personal?
Vilket ansvar har majoritetenför situation och tar ni på er det politiska ansvaret för
den uppkomna situationen?
Är majoriteten beredd att skjuta till extra resurser i form av personal och pengar?
Ärendets handlingar


Interpellation från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson
(V), 2019-03-15
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-18
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§ 54

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8
mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Dag Dunås
Avgående ersättare: Anna-Maria Wiklund
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

