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Plats och tid  Safiren, Drottningsgatan 19 Katrineholm klockan 18.00 - 21.55 
 

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), Fredrik Olovsson (S), Cecilia Björk (S), 
Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lili 
Márton (MP) (t.o.m. § 68), Whera Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), 
Michael Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), 
Olof Carlsson (V), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Zeljko Klemse (S), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD), Jussi Rinne (SD), 
Reijo Eriksson (-)  

 

Beslutande 
ersättare Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Ing-Britt Pettersson (S), 

Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Gunnel Bergh (S), 
Sanna Cronhielm (MP), John-Erik Nyman (L), Ghaidaa Al-Kinani (C),  

 

Ersättare  Ingmar Björklund (KD), Kjell Larsson (C), Anita Johansson (V), Glenn Rindhoff (V) 
 

Övriga  
deltagande  Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson, ekonomi- och 

personalchef Susanne Sandlund 
 

Utses att justera Abdulahi Hassan (S), Whera Nyvell (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-05-02 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §55 - §86 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 
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BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §55 - §86 
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datum 2017-04-24 
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§ 55 

Ny medlem i kommunfullmäktige  
Reijo Eriksson har av Länsstyrelsen utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 4 april 2017 till och med den 14 oktober 2018, med partitillhörighet 
Sverigedemokraterna. Avgående ledamot är Kenneth Malm. 
 
Reijo Eriksson meddelar fullmäktige att han intar sin ledamotsplats som politiskt 
obunden. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 56 

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen  
(KS/2017:212)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ledamot 

i kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Mica Vemic (SD) som ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2018.  
3. Kommunstyrelsen utser Morten Källström (SD) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har 
nominerat Mica Vemic (SD) som ordinarie ledamot och Morten Källström (SD) som 
ny ersättare i kommunstyrelsen. Mica Vemic (SD) är i nuläget ersättare i 
kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Malm  
Mica Vemic  
Morten Källström  
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 57 

Entledigande och val av ny ledamot och ny ersättare i 
kultur- och turismnämnden  (KS/2017:213)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ledamot 

i kultur- och turismnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Henrik Larsson (SD) som ordinarie ledamot i kultur- 

och turismnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.  
3. Kommunfullmäktige utser Jussi Rinne (SD) som ny ersättare i kultur och 

turismnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden. Sverigedemokraterna har 
nominerat Henrik Larsson (SD) som ordinarie ledamot och Jussi Rinne (SD) som ny 
ersättare i kommunstyrelsen. Henrik Larsson (SD) är i nuläget ersättare i kultur- och 
turismnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Malm  
Henrik Larsson 
Jussi Rinne  
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 58 

Entledigande av ersättare i socialnämnden  (KS/2017:214)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Malm 
Socialnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-04-24   6 
 
§ 59 

Entledigande och val av ersättare i valnämnden  
(KS/2017:215)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ersättare 

i valnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Henrik Larsson (SD) som ny ersättare i valnämnden 

för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som ersättare i valnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat 
Henrik Larsson (SD) som ny ersättare i valnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Malm 
Henrik Larsson 
Valnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 60 

Entledigande och val av huvudman i Sörmlands Sparbank  
(KS/2017:216)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som 

huvudman i Sörmlands sparbank. 
2. Kommunfullmäktige väljer Henrik Larsson (SD) som ny huvudman i Sörmlands 

Sparbank för tiden till och med ordinarie sparbanksstämma 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som huvudman i Sörmlands sparbank. Som ny huvudman nominerar 
sverigedemokraterna Henrik Larsson (SD). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Malm  
Henrik Larsson 
Sörmlands sparbank 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-04-24   8 
 
§ 61 

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen  
(KS/2017:204)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Martin Edgélius (M) från uppdraget som ledamot 

i kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i 

kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Edgélius (M) har i meddelande den 29 mars 2017 begärt att bland annat få 
lämna uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Moderaterna har nominerat 
Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Martin Edgélius  
Fredrik Ahlman  
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 62 

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden  (KS/2017:154)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Birgitta Hagdahl (S) som ny ersättare i bygg- och 
miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Katrineholm har en vakant plats som ersättare i bygg- och 
miljönämnden och nominerar ny Birgitta Hagdahl (S) som ny ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Birgitta Hagdahl 
Bygg- och miljönämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 63 

Entledigande och val av ersättare i kultur- och 
turismnämnden  (KS/2017:229)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Eva Johansson (S) från uppdraget som ersättare i 

kultur- och turismnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ersättare i kultur- 

och turismnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Johansson har i meddelande den 21 mars 2017 begärt att få lämna uppdraget som 
ersättare i kultur- och turismnämnden. Socialdemokraterna i Katrineholm har 
nominerat Mariam Yassin Mahi (S) som ny ersättare i kultur- och turismnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Eva Johansson 
Mariam Yassin Mahi 
Kultur- och turismnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 64 

Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden  
(KS/2017:240)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Suzanne Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Suzanne Larsson (SD) har i meddelande den 12 april 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Suzanne Larsson  
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 65 

Entledigande och val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden  (KS/2017:241)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Suzanne Larsson (SD) från uppdraget som 

ersättare i bygg- och miljönämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Jan Lilja (SD) som ny ersättare i bygg- och 

miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Suzanne Larsson (SD) har i meddelande den 12 april 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. Sverigedemokraterna har 
nominerat Jan Lilja (SD) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Suzanne Larsson 
Jan Lilja  
Bygg- och miljönämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 66 

Ny gruppledare för sverigedemokraterna i 
kommunfullmäktige  (KS/2017:239)  
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mika Vemic (SD) som ny gruppledare för 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Därmed enledigas Kenneth Malm 
(SD) som gruppledare. 

 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Malm (SD) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och därmed också uppdraget som gruppledare för 
sverigedemokraterna i fullmäktige. Sverigedemokraterna har inkommit med förslag 
om att Mica Vemic (SD) ska utses till ny gruppledare. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mica Vemic  
Kenneth Malm  
Kommunledningsförvaltningen 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 67 

Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms 
kommun  (KS/2017:75)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016 som även 

innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.  
2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 38,9 mnkr samt godkänna 

balanskravsresultatet på 48,7 mnkr. 
3. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar 

från 2016 till 2017 med 11 864 tkr och ombudgetering av ej påbörjade 
exploateringar från 2016 till 2017 med 12 457 tkr enligt separat förteckning samt 
att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till 
handlingarna.  

 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Anita Karlsson (C), 
Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C) och Ghaidaa Al-Kinani (C). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Hult (L), Jesper 
Ek (L), Krister Wistbacka (L) och John-Erik Nyman (L). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Marian Loley (KD) 
och Joha Frondelius (KD). Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) skriftliga 
reservation redovisas som bilaga A. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Lilli Márton (MP), 
Whera Nyvell (MP) och Sanna Cronhielm (MP) 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V), 
Olof Carlsson (V) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2016 för 
Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 44 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-23 
• Årsredovisning 2016 
• Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016 -2017 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha 
Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Lars 
Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S), 
Morten Källström (SD), Lilli Márton (MP), Fredrik Olovsson (S) samt ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Anneli 
Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S) och Johan Söderberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på beslutspunkt 1 
och 2 samt avslag på beslutspunkt 3 med hänvisning till Kristdemokraternas tidigare 
budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar. 
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), avslag på 
tredje beslutspunkten angående ombudgetering till förmån för de investeringar och 
exploateringar som föreslagits i Centerpartiet budget för 2016. 
Jesper Ek (L) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de investeringar 
och exploateringar som föreslagits i Liberalernas budget för 2016. 
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för 
vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar. 
Lilli Márton (MP) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de 
investeringar och exploateringar som föreslagits i Miljöpartiets budget för 2016. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen. Det 
innebär att hon först ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på 
beslutspunkterna 1 och 2. Därefter avser hon att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag på beslutspunkt 3 och vart och ett av de framförda 
avslagyrkandena. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag på 
beslutspunkterna 1 och 2 om godkännande av årsredovisningen samt godkännande av 
resultat och balanskravsresultat och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslutspunkt 3 om ombudgeteringar och respektive avslagsyrkande som Inger 
Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) Lilli Márton (MP) och Joha 
Frondelius (KD) framfört. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 68 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40. 
Överläggningarna återupptas klockan 20.00. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 69 

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2016 med 
ansvarsprövning  (KS/2017:164)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2016, kom-
munstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälp-
medel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den gemensamma 
lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas verk-
samhet under år 2016 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat verksam-
heterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus 
AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och Avfall AB. 
 
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 
gemensam nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker) samt gemensam lönenämnd (mellan 
Katrineholm och Gnesta kommuner). 
 
Ifråga om ansvarsprövning bedömer revisorerna sammantaget att styrelsen och 
nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och års-
redovisningen för 2016 är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. Avslutningsvis tillstyrker revisorerna att 
styrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016 och att årsredovisningen godkänns. 
 
Ärendets handlingar 

• Revisionsberättelse för 2016 med bilagor, daterad 2017-04-04 
• Revisorernas granskningsrapport för årsredovisning 2016 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 70 

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning  (KS/2017:31)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna den redovisade 
överenskommelsen mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om 
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård är gemensam för Landstinget 
Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. 
 
I december 2015 beslutade Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
beslutade att en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och 
landstinget kring trygg och effektiv utskrivning skulle tas fram. Nämnden föreslog 
den 25 november 2016 att samtliga av nämndens huvudmän skulle godkänna 
överenskommelsen. 
 
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård 
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt 
samarbete mellan parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 
utifrån individens behov och förutsättningar. Vidare syftar överenskommelsen även 
till att tydliggöra parternas roller. 
 
För att överenskommelsen ska gälla krävs att landstinget och samtliga kommuner 
i länet godkänner och undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen 
gäller från och med den 1 januari 2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 45 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-19 
• Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 31/16,  

2016-11-25 (med tjänsteutlåtande och överenskommelse) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Överenskommelsens parter 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 71 

Renhållningsordning  (KS/2017:163)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till renhållningsordning, bestående av 

föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun och avfallsplan. 
Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2018 och föreskrifterna för 
avfallshantering träder i kraft i samband med fastställandet i kommunfullmäktige. 

2. Vidare, i samband med ikraftträdandet upphör nu gällande renhållningsordning 
(föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-18 och reviderade 2014-
10-20 samt avfallsplan som fastställdes 2012-10-15).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som 
ska innehålla föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanen är ett 
instrument för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.  
 
Föreliggande förslag till är framtagen av representanter från Katrineholms, Flens och 
Vingåkers kommuner under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), 
som enligt ägardirektiven, ska driva avfallsprocesserna. Målsättningen har varit att 
utforma samordnade och enhetliga avfallsplaner för de tre kommunerna. Planen 
innehåller mål och åtgärder som strävar efter en hållbar avfallshantering.  
 
De förskrifter om avfallshanteringen, och som vid sidan av avfallsplanen, bildar 
kommunens renhållningsordning är i stort sett oförändrade jämför med nu gällande 
dock har vissa anpassningar gjorts utifrån aktuella förhållanden och aktuell 
lagstiftning. 
 
Förslaget till renhållningsordning är framarbetad med bred förankring. Under 
perioden juni och juli 2016 skedde samråd med ett stort antal instanser, såväl statliga, 
kommunala och privata samt ett antal olika intresseorganisationer. Som exempel kan 
nämnas länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
räddningstjänsterna i berörda kommuner, de kommunala bostadbolagen och de 
politiska partierna.  
 
Allmänheten har också givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
renhållningsordning i det att förslaget var under utställning under perioden augusti till 
oktober 2016. 
 
Under perioden oktober till december 2016 gavs dessutom samtliga nämnder inom 
den kommunala organisationen i Katrineholms kommun möjlighet att lämnas 
synpunkter på förslaget.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 46 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-15 
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• Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och avfall AB, 2017-03-01, § 12 
• Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun med bilagor. 
• Avfallsplan 2018-2022 med bilagedokument 
• Samrådsredogörelse 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M) och Reijo 
Eriksson (-). 
 
Förslag och yrkande 
Johan Hartman (M) och Reijo Eriksson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholm vatten och Avfall AB 
Akten 
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§ 72 

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse  (KS/2016:498)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av riktlinjer för 
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet beslutade den 2016-12-07 § 36 att ingå till kommunfullmäktige om 
en revidering av riktlinjerna för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Detta då det inför 
2016 års beslut om arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse fanns en vilja att kriterierna för 
utmärkelsen skulle utökas och även omfatta medborgarperspektivet. 
 
Förslag till revideringar står skrivet med röd text i förslaget. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 47 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-24 
• Protokollsutdrag från personalutskottet 2016-12-07 § 36 - revidering av riktlinjer 

för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 
• Förslag till revidering - Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkande 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 73 

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna 
Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun  
(KS/2016:437)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Ragnars gärde, del av 
fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för 
nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt 
möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i 
Forssjö. 
 
Planförslaget har varit utställd för granskning under perioden 10 november till 1 
december 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt på Katrineholms kommuns hemsida. 
 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 48 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20 
• Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden 2017-03-08 § 24 
• Antagandehandling, 2017-03-08 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M). 
 
Förslag och yrkande 
Martin Edgélius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 74 

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet  
(KS/2016:165)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttranden från 
bygg- och miljönämnden samt kultur- och turismnämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Olof Carlsson (V) och Tony Rosendahl (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) yrkar i sin motion om bevarande av 
Gamla Vattentornet att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att bevara Gamla Vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av 
en eventuell framtida byggnad eller kvarter. 
 
I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden samt 
kultur- och turismnämnden.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att den detaljplan som gäller för det aktuella området 
är ändamålsenlig och därför inte behöver ändras. När en ny detaljplan aktualiseras, 
bör Gamla Vattentornet integreras i denna och utredas med avseende på vilket skydd 
och användning byggnaden ska ha. 
 
Kultur- och turismnämnden menar att Gamla Vattentornet har ett stort arkitektoniskt, 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Nämnden anser att de kulturhistoriska värden 
sin anges i kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk beskrivning ska vara 
vägledande för utvecklingen av staden och där utgör vattentornet ett väsentligt inslag. 
Nämnden uppfattning är att vattentornet inte ska bli en integrerad del av någon 
byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter. 
 
Såväl bygg- och miljönämnden som kultur- och turismnämnden är av den 
uppfattningen att motionen bör anses vara besvarad. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 49 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-28 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-28 
• Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 15 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 11 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Olof Carlsson (V), Cecilia Björk 
(S), Martin Edgélius (M), Tony Rosendahl (V) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Martin Edgélius (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Olof Carlsson (V) yrkar, med instämmande av Tony 
Rosendahl (V), bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Olof Carlssons (V) och Tony Rosendahls yrkande. Hon finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson  
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och turismnämnden 
Akten 
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§ 75 

Svar motion friskvård för kommunens anställda  
(KS/2016:320)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen om friskvård för kommunens anställda vara 
besvarad med hänvisning till personalutskottets beredning av motionen. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), John-
Erik Nyman (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Whera Nyvell (MP), 
Sanna Cronhielm (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att 
en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och 
det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007. 
 
Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga 
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats 
upp vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats. 
 
För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige den 21 
november 2016, § 167, att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram 
riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med 
kommunledningsförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2016, § 185, tagit beslut om att arbetet med en 
hälsofrämjande arbetsplats är ett av de områden som är föremål för 
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2017. 
 
En hälsofrämjande arbetsplats fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer 
rehabilitering; på individ, grupp- och organisationsnivå. Det innebär ett brett 
angreppsätt. Friskvård är en av insatserna som stödjer det främjande arbetet på 
individnivå. 
 
Ett arbete med att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsplats med friskvård 
pågår och kommer att slutföras under året. De fackliga organisationerna kommer att 
få löpande information om hur arbetet fortskrider.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 50 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-21 
• Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 11 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-08 
• Motion om friskvård för kommunens anställda, 2016-08-17 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan 
Söderberg (S) och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkanden 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till 
motionen. Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson 
Akten 
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§ 76 

Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän 
visstid  (KS/2016:135)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att avskaffa anställningsformen allmän 
visstid mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion i vilken de yrkar: 
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid, att undantag får 
göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom det 
avtalsområde anställningen berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och 
allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att 
beslutet vinner laga kraft. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att redan i dag finns regler i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) som 
begränsar arbetsgivarens möjligheter att visstidsanställa. Anställningsformen används 
utifrån lagstiftarens intentioner och LAS-regler, kompletterade med kollektivtalet AB 
och ger den anställde en möjlighet till tryggare anställning samtidigt som 
arbetsgivaren ges möjligheter till en viss flexibilitet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 51 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-20 
• Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 10 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-03 
• Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, 2016-03-18 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan 
Söderberg (S), Reijo Eriksson (-) och Göran Dahlström (S) 
 
Förslag och yrkanden 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Reijo Eriksson (-), bifall till 
motionen. Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson  
Akten 
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§ 77 

Svar på interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö  
(KS/2017:165)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har lämnat en interpellation ställd till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande med följande frågor: 
 
1. Hur tänker nämndens ordförande hantera följande kommenarer från anhöriga och 

personal gällande en orolig framtid för våra äldre pga. nya rutiner? 
2. Saknas det pengar i vård- och omsorgsförvaltningen? 
3. Kommer det bli tre nattpatruller istället för fyra i kommunen? 
4. Hur hantrear Ni bristen av utbildade undersköterskor idag? 
5. Är du själv orolig över situationen inom hemtjänsten? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S) 
• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-03-15 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica 
Truedsson (S), Kjell Larsson (C) och Christoffer Öqvist (M). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 78 

Interpellation med svar om ersättning till kommuner för 
asylsökande  (KS/2017:197)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor: 
 
1. Vem/vilka ansvarar för att kommunen ansöker om ersättning? 
2. Hur försäkrar sig kommunen om att all ersättning, kommunen har rätt till, söks? 
3. Hur mycket har kommunen ansökt om 2016 per ersättningstyp? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2017-04-07 
• Interpellation från Mica Vemic (SD), 2017-03-28 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 79 

Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i 
Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018  
(KS/2017:234)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har 
lämnat in en motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms 
kommun under åren 2017/2018. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
Liberalerna yrkar på att Katrineholms kommunskall öka antalet förskoleavdelningar 
med minst ytterligare tolv under 2017/2018 för att sedan fortsätta så man når målet 
högst 15 barn per avdelning. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och 
Jesper Ek (L), 2017-04-12 

_________________ 
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§ 80 

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst  (KS/2017:115)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) 
årsredovisning för 2016 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess 
enskilda ledamöter och i övrigt lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med 
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan. 
 
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från 
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning. Det ekonomiska resultatet för 2016 var – 280 000 kronor. Det finns 
inte något underskott från föregående år som ska täckas. Förbundet tar av direktionen 
beslutade projektmedel från 2015 i anspråk, enligt beslut i direktionen, och anser att 
man därmed uppnår balanskravet och har ett resultat på 159 000 kronor.  
 
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande.  
 
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 53 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-15 
• Sammanträdesprotokoll från VSR, 2017-02-22, § 9 
• VSR, årsredovisning 2016 
• Revisionsberättelse för år 2016, revisorerna 
• Revisorernas redogörelse för år 2016, revisorerna 
• Granskning av årsredovisningen 2016, pwc 
• Granskning av intern kontroll, pwc 
 
Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Sten 
Holmgren (C). 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-04-24   33 
 
Förslag och yrkande 
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Västra Sörmlands Räddningstjänst  
Akten 
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§ 81 

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB  (KS/2017:164)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat sin årsredovisning till 
kommunstyrelsen. Enligt ägardirektivet (§ 8) ska bolaget årligen tillhandahålla det 
underlag som krävs för upprättande kommunkoncernens årsredovisning.  
 
Bolagets årsredovisning innehåller bl a måluppföljning, förvaltningsberättelse samt 
ekonomisk redovisning. Av resultaträkningen framkommer att årets resultat med 
beaktande av bokslutsdispositioner var noll kronor. Bolaget hade under 2016 3 
nettoomsättning på 98 610 000 kronor och en balansomslutning på 597 000 000 
kronor. 
 
KVAAB:s årsredovisning i övrigt hanteras i kommunkoncernens årsredovisning.   
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 54 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-16 
• Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2017-03-01, § 7 
• Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Akten 
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§ 82 

Redovisning av obesvarade motioner  (KS/2017:186)  
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 22 mars 
2017 fanns sammanlagt 15 obesvarade motioner. 
 
Den äldsta motionen, ”Motion om inköpsförbud mot artiklar som innehåller 
mikroplaster”, väcktes i kommunfullmäktige i juni 2016. I sammanställningen finns 
inte motioner som behandlas av kommunstyrelsen den 29 mars 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29, § 52 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-23 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-03-22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 83 

Meddelande  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
Gunnar Westermark har översänt ett tackkort till kommunfullmäktige. 
_________________ 
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§ 84 

Interpellation med svar om anledning av tidningsartikeln 
om förhållandena på Strandgården  (KS/2017:236)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har inlämnat en interpellation ställd till vård- 
och omsorgsnämndens ordförande med följande frågor: 
 
1. Hur ser du på det som boende och anhöriga förde fram i artikeln? 
2. Har aktiviteterna på Strandgården minskat? Om ja varför? 
3. Du nämnde som orsak hög personalomsättning och sjukskrivningar, med 

anledning av det, hur hög är personalomsättningen samt sjukskrivningarna på 
Strandgården? 

4. Vad gör man för att minska personalomsättningen? 
5. För att få ner sjukskrivningarna? 
6. Kommer man att öka personaltätheten? 
7. Kommer man införa mer aktiviteter? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Ulrica Truedsson 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2017-04-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Ulrica Truedsson 
(S) och Ing-Britt Pettersson (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 85 

Fråga om Mikroplaster och konstgräsplaner  
(KS/2017:246)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan bordläggs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ylva G. Karlsson (MP) har inlämnat en fråga riktad till service- och tekniknämndens 
ordförande, gällande mikroplaster och konstgräsplaner. Följande frågor framställs 
 
1. Hur arbetar Katrineholms kommun för att minimera spridningen av plastgranulat 

från konstgräsplanen? 
2. Hur ser rutinerna ut för att ta hand om granulat som hamnar utanför planen? 
3. Finns det filter i de närliggande dagvattenbrunnarna som hindrar att granulatet 

åker ut i vattensystemet?  
 
Ärendets handlingar 

• Fråga från Ylva G. Karlsson (MP), 2017-04-18 
_________________ 
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§ 86 

Motion om införande av Huskurage  (KS/2017:249)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande 
av Huskurge. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C), 2017-04-20 
_________________ 
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Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun enligt beslut KS/2017:75.
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