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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 21.00

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice ordförande, Anita
Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan
Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten
Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius
(KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M),
Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lili Márton (MP),
Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S),
Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Monica
Johansson (S), Camilla Lundh (S), Håkan Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony
Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Martina
Henke (S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD),
Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD), Reijo Eriksson (-)

Beslutande
ersättare

Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Lars Levin (L), John-Erik Nyman (L),

Ersättare

Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson
(S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Ann-Marie
Andersson (S), Gunnel Bergh (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami
Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Ghaidaa Al-Kinani (C), Kjell Larsson (C), Anita
Johansson (V)

Övriga
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson

Utses att justera

Johan Hartman (M), Joha Frondelius (KD)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-08-28
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Underskrifter
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§ 126

Sammanträdets laga tillkomst
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ärendet Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m.m utgår från dagordningen vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige godkänner detta och fastställer dagordningen i övrigt enligt
utskickad kallelse.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 127

Entledigande och val av ledamot i vård- och
omsorgsnämnden (KS/2017:372)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jussi Rinne (SD) från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jan Åke Asp (SD) som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Jussi Rinne (SD) har i meddelande den 28 juni begärt att bland annat få lämna
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna
nominerar nu Jan Åke Asp (SD) som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Jussi Rinne
Jan Åke Asp
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 128

Entledigande och val av ersättare i kultur- och
turismnämnden (KS/2017:373)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jussi Rinne (SD) från uppdraget som ersättare i
kultur- och turismnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Göran Kunstbergs (SD) som ersättare i kultur- och
turismnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Jussi Rinne (SD) har i meddelande den 28 juni 2017 begärt att bland annat få lämna
uppdraget som ersättare i kultur- och turismnämnden. Sverigedemokraterna
nominerar nu Göran Kunstbergs (SD) som ersättare i kultur- och turismnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Jussi Rinne
Göran Kunstbergs
Kultur- och turismnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 129

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten
(KS/2017:394)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Per-Ola Fransson (SD) från uppdraget som
nämndeman vid Nyköpins tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Per-Ola Fransson (SD) har i skrivelse den 21 juli 2017 meddelat att han avsäger sig
platsen som nämndeman i tingsrätten.
_________________
Beslutet skickas till:
Per-Ola Fransson
Nyköpings tingsrätt
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 130

Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall
AB (KS/2017:395)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Martin Gustavsson (SD) från uppdraget
som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Martin Gustavsson (SD) har i skrivelse den 24 juli 2017 meddelat att han avsäger sig
uppdraget som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.
_________________
Beslutet skickas till:
Martin Gustavsson
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 131

Trafikstrategi Katrineholms kommun (KS/2017:112)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet Trafikstrategi för Katrineholms
kommun för komplettering med en karta över centrum med trafikströmmarna samt
planeringen för Resecentrum och att planen ska remitteras till kommunens
trafiknämnd (service- och tekniknämnden).
Sammanfattning av ärendet
Trafikstrategin för Katrineholms kommun beskriver den långsiktiga inriktningen för
trafikutvecklingen i Katrineholm, vad gäller trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik
och bil. Strategin kompletterar befintliga planer inom samhällsbyggnadsområdet och
konkretiserar ställningstaganden i den beslutade översiktsplanen.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 123
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-08
Förslag på trafikstrategi för Katrineholms kommun, 2017-06-08
Svar på remissyttranden parkerings- och trafikstrategi, handlings.nr 2017:1417

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Ylva G
Karlsson (MP), Mica Vemic (SD), Sten Holmgren (C), Göran Dahlström (S), Kjell
Larsson (C) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S) och Lars
Härnström (M), bifall till kommunstyrelsens förslag. Jesper Ek (L) yrkar, med
instämmande av Mica Vemic (SD), Sten Holmgren (C), Tony Rosendahl (V), Joha
Frondelius (KD) och Ylva G Karlsson (MP), att ärendet ska återremitteras för
komplettering med en karta över centrum med trafikströmmarna samt planeringen för
Resecentrum och att planen ska remitteras till kommunens trafiknämnd (service- och
tekniknämnden). Göran Dahlström (S) yrkar även att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för propositionsordningen som
godkänns av fullmäktige. Det innebär att hon först avser att ställa proposition genom
votering på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras idag. Beslutar fullmäktige
att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsproposition som godkänns av
fullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Den som vill besluta om ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill
återremittera ärendet röstar nej.
För ja-propositionen röstar: Torgerd Jansson (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ulrica
Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia
Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Gunilla Magnusson (S),
Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony
Karlsson (S), Monica Johansson (S), Camilla Lundh (S), Håkan Björndahl (S),
Gunnar Ljungqvist (S), Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke
(S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse (S), Reijo Eriksson (-), Christer Ekstrand (S)
och Anne Hagberg (S).
För nej-propositionen röstar: Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger
Fredriksson (C), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), AnnCharlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP),
Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Filip Lindahl (SD),
Mica Vemic (SD), Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD), Lars Levin (L) och JohnErik Nyman (L).
Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 19 nej-röster. Ordföranden konstaterar att
19 röster är tillräckligt för en minoritetsåterremiss.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-21

9

§ 132

Parkeringsstrategi Katrineholms kommun (KS/2017:113)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet Parkeringsstrategi för
Katrineholms kommun för komplettering med en karta över centrum med
trafikströmmarna samt planeringen för Resecentrum och att planen ska remitteras till
kommunens trafiknämnd (service- och tekniknämnden).
Sammanfattning av ärendet
Förslaget på parkeringsstrategi är en del av kommunens arbete inom hållbar
utveckling och konkretiserar tidigare gjorda ställningstaganden från kommunens
översiktsplan. Strategin anger hur kommunen kan använda parkering för att uppnå en
effektiv markanvändning i de centrala delarna av Katrineholm stad. Strategin anger
också hur parkering ska hanteras som en del i kommunens övergripande
transportsystem och i relation till kommunens mål om hållbart resande.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 124
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-06
Förslag på parkeringsstrategi, Katrineholms kommun 2017-06-08
Svar på remissyttranden, trafik- och parkeringsstrategi, handlings.nr 2017:1417

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP),
Jesper Ek (L), Martin Edgélius (M), Mica Vemic (SD) och Sten Holmgren (C).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande Martin Edgélius (M) av bifall till
kommunstyrelsens förslag. Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av, Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) Ylva G Karlsson (MP)
Mica Vemic (SD) och Sten Holmgren (C), att ärendet ska återremitteras för
komplettering med en karta över centrum med trafikströmmarna samt planeringen för
Resecentrum och att planen ska remitteras till kommunens trafiknämnd (service- och
tekniknämnden). Göran Dahlström (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för propositionsordningen som
godkänns av fullmäktige. Det innebär att hon först avser att ställa proposition genom
votering på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras idag. Beslutar fullmäktige
att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsproposition som godkänns av
fullmäktige.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-21

10

Den som vill besluta om ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill
återremittera ärendet röstar nej.
För ja-propositionen röstar: Torgerd Jansson (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ulrica
Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia
Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Gunilla Magnusson (S),
Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony
Karlsson (S), Monica Johansson (S), Camilla Lundh (S), Håkan Björndahl (S),
Gunnar Ljungqvist (S), Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke
(S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse (S), Reijo Eriksson (-), Christer Ekstrand (S)
och Anne Hagberg (S).
För nej-propositionen röstar: Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger
Fredriksson (C), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), AnnCharlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP),
Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Filip Lindahl (SD),
Mica Vemic (SD), Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD), Lars Levin (L) och JohnErik Nyman (L).
Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 19 nej-röster. Ordföranden konstaterar att
19 röster är tillräckligt för en minoritetsåterremiss.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 133

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.30.
Överläggningarna återupptas klockan 19.45
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 134

Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland
(KS/2017:318)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess
enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att till Regionsförbundet Sörmland påtala det
otillfredsställande i att underlagshandlingarna inkommit så pass sent att
fullmäktige inte kunnat beslut i ansvarsfrågan på det sätt som kommunallagen
föreskriver.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland
överlämnat sin årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse till
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet noterat att
årsredovisningen och revisionsrapporten inkommit sent på året, vilket medfört att
kommunfullmäktige inte kunna besluta i ärendet innan juni månadsutgång. Enligt
kommunallagens 5 kap, § 25a, ska fullmäktige senast i juni året efter det år som
årsredovisningen avser besluta om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har
påtalat detta för Regionsförbundet Sörmland.
Årsredovisningen uppvisar ett negativt resultat på (-) 1 370 000 kronor. Det
budgeterade resultatet för 2016 var (-) 1 770 000 kronor. I årsredovisningen
konstaterar förbundet att huvudverksamhetens kostnader varit högre än budgeterat
samtidigt som intäkterna varit högra än budgeterat. Årets resultat kan jämföras med
föregående års resultat som också var negativt och låg på (-) 5 227 000 kronor. I den
bifogade årsredovisningen finns fördjupad information om de ekonomiska
förhållandena inom Regionförbundet Sörmland 2016.
Revisorerna uttalar sig och säger att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande
och att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare, att styrelsen för
Regionförbundet Sörmland sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och i ekonomiskt hänseende tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna
tillstyrker därför att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Regionförbundets Sörmlands styrelse och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret
2016.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 125
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-07
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2017-05-31
Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 17, 2017-03-31
Årsredovisning 2016, Regionsförbundet Sörmland
Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP) och Göran
Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 135

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen
(KS/2017:41)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning
till bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), John-Erik
Nyman (L), Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), AnnCharlotte Olsson (C), Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om arbetsmiljön inom barnomsorgen. Motionärerna yrkar på att
kommunfullmäktige ska uppdra till bildningsnämnden att:
•
•
•

Genomföra en utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla
förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas.
Utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar
de arbetsmiljöproblem som identifierat.
I samma syfte minska barngruppernas storlek.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. I sitt yttrande säger
nämnden att barngruppernas storlek inom förskolan minskat något till följd av
utbyggnad. Vidare, att bl a bullerdämpande åtgärder vidtagits på flera avdelningar
samt att man tillsammans med personalavdelningen påbörjat ett arbete för att
analysera och hantera sjukfrånvaron. Bildningsnämnden föreslår därför i sitt yttrande
att motionen bör anses vara besvarad.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 126
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-01
Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-01
Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorg
Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, § 21, 2017-05-09, inkl. bifogad
tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen, 2017-04-24

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Marian
Loley (KD), Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (L).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Marian Loley (KD), Inger
Fredriksson (C) och Jesper Ek (L), bifall till motionen. Johan Söderberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag och bifall till motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Joha Frondelius
Marian Loley
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 136

Svar på motion om planer för fler laddstationer
(KS/2017:129)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bygg- och
miljönämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), John-Erik
Nyman (L), Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), AnnCharlotte Olsson (C), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl
(V), Olof Carlsson (V), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP) och Whera Nyvell
(MP)
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Planer för
fler laddstationer”. Motionärerna yrkar på att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder
som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för
laddstationer för elfordon.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen. I
beredningen har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden. Av yttrandet
framkommer att plan- och bygglagen inte medger att i detaljplaner reglera vilken typ
av parkeringsplaster som ska anordnas. Det är fastighetsägaren som förser bostäder
och verksamheter med parkering som det finns behov av.
Bygg- och miljönämnden pekar dock på att man i arbetet med detaljplaner kan beakta
behovet av laddningsplatser för elfordon och påminna exploatörern om det.
Möjligheten att föra in frågan i exploateringsavtalen ska ses över. Nämnden påpekar
också att för kommunala parkeringsplatser hanteras frågan om laddstationer i
förvaltningens löpande arbete.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 127
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-02
Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-02
Motion: planer för fler laddstationer
Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 62, 2017-05-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Martin
Edgélius (M), Ylva G Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Reijo Eriksson (-), Jesper
Ek (L), Göran Dahlström (S).
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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2017-08-21
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Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), Tony
Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen. Martin
Edgélius (M) yrkar, med instämmande av Reijo Eriksson (-), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag och bifall till motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Inger Fredriksson
Sten Holmgren
Ann-Charlotte Olsson
Anita Karlsson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 137

Svar på motion om traditionell husmanskost
(KS/2017:169)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och
tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Morten Källström
(SD), Jan Lilja (SD).
Sammanfattning av ärendet
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i
kommunala kök.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden. Av nämndens
yttrande framkommer att den kommunala kostverksamheten arbetar efter det
måltidspolitiska programmet. De menyer som kommunen tar fram, erbjuder
varierande och näringsrika rätter med ett stort inslag av traditionell husmanskost för
de äldre.
Maten inom äldreomsorgen anpassas utifrån matgästernas behov av energi, näring
och konsistens. Inom skolan får eleverna uttrycka sina matpreferenser på elevråd och
matråd. Utifrån matpreferenserna, tillsammans med gällande
näringsrekommendationer utformas matsedlarna i skolan. Service- och
tekniknämnden anser att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-06-21, § 128
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-01
Ordförandens förslag till beslut, 2017-06-01
Motion: traditionell husmanskost
Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 27, 2017-05-18
Matsedel vecka 20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Morten Källström (SD) och
Anneli Hedberg (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Morten Källström
(SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag och bifall till motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Morten Källström
Mica Vemic
Filip Lindahl
Jussi Rinne
Jan Lilja
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-21

20

§ 138

Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer
(KS/2017:291)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande med följande frågor
1. Hur ser du på möjligheten att pröva denna idé i Katrineholm?
2. Vad är din reflektion när du läser om detta?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S)
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-05-16

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Ulrica
Truedsson (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 139

Meddelanden (KS/2016:27)
Kommunfullmäktiges beslut
Meddelandena läggs till handlingarna
Avgången ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har översänt beslut om efterträdval, ny ersättare kunde ej utses.
Kommun: Katrineholm
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ledamot: Jussi Rinne

Rapportering av ej verkställda beslut andra kvartalet 2017
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och omsorg
och revisorerna.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende

15 (8 kvinnor, 7 män)

varav 6 beslut (5 kvinnor och 1 man) var verkställda vid rapporteringstillfället.
2 kvinnor och 3 män har tackat nej till varsitt erbjudande.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS
_________________

Ordförandens sign

8 (2 kvinnor, 6 män)

Justerandes sign

