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1§§
Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm klockan 18.00-21.20

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande (ej under § 102), Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice
ordförande (ordförande under § 102), Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica
Truedsson (S), Johan Hartman (M), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli
Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult
(L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M),
Fredrik Olovsson (S) (t.o.m. § 95), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise
Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lili Márton
(MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S),
Michael Hagberg (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Monica Johansson (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), Jussi Rinne (SD), Reijo Eriksson (-)

Beslutande
ersättare

Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S),
Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S) (fr.o.m. § 96)

Ersättare

Ismail Mahamed Mahamuud (M), Alf Andersson (S), Leif Hanberg (S), Gunnel Bergh (S),
Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Kjell Larsson (C), Anita Johansson (V)

Övriga
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson

Utses att justera

Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-05-22

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………

Paragrafer

Ordförande

…………………………………

…………………………………

Justerande

…………………………………

…………………………………

§87 - §105

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum

2017-05-15

Datum för
anslags
uppsättande

2017-05-23

Förvaringsplats
av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

§87 - §105

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2017-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2017-05-15

2

§ 87

Val av ledamot i bildningsnämnden (KS/2017:100)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ingvar Larsson (SD) som ordinarie ledamot i
bildningsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har sedan den 27 februari 2017 en vakant plats som ledamot i
bildningsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Ingvar Larsson till ny
ordinarie ledamot i nämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Ingvar Larsson
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 88

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
(KS/2017:253)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Milos Smitran (M) som ersättare i bildningsnämnden
för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ann Karlsson (M) har i meddelande den 25 april 2017 begärt att få lämna uppdraget
som ersättare i bildningsnämnden. Moderaterna nominerat nu Milos Smitran som
ersättare i bildningsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Ann Karlsson
Milos Smitran
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 89

Entledigande och val av ledamot i valnämnden
(KS/2017:256)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Erkki Pokela (S) från uppdraget som ledamot i
valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Anne Marie Ericsson (S) som ordinarie ledamot i
valnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Erkki Pokela (S) har i meddelande den 26 april 2017 begärt att få lämna uppdraget
som ledamot i valnämnden. Socialdemokraterna har nominerat nuvarande ersättare
Anne Marie Ericsson (S) som ny ledamot i valnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Erkki Pokela
Anne Marie Ericsson
Valnämnden
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 90

Nominering av styrelseledamöter till Katrineholms
Entreprenörscentrum (KS/2017:260)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar nominera följande representanter till Katrineholms
Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 till och med
ordinarie stämma 2019:
Styrelseledamöter

Carina Lloyd
Jessica Sjögren
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.
Sedan tidigare är röstombud, Lars Härnström (M) och Inger Fredriksson (C) valda till
och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Carina Lloyd
Jessica Sjögren
Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 91

Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden
(KS/2017:266)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Robert Persson (KD) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Robert Persson (KD) har i meddelande den 4 maj 2017 begärt att få lämna uppdraget
som ersättare i service- och tekniknämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Robert Persson
Service- och tekniknämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 92

Nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för
KFV Marknadsföring (KS/2017:279)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avvaktar med nominering av ledamot till styrelsen för KFV
Marknadsföring AB.
2. Fullmäktige nominerar Magnus Gustafsson som suppleant för perioden till och
med ordinarie bolagsstämma 2019.
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.
Enligt uppgift disponerar kommunen två platser som ordinarie ledamöter och två
suppleantplatser i styrelsen.
Kommunfullmäktige har 2015 nominerat Maria Magnusson och Per-Olof Millberg
som ordinarie ledamöter och Lars Hågbrandt och Mia Melvinsson som suppleanter
under tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2019. Magnusson och Hågbrandt har
avsagt sig sina platser i styrelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Magnus Gustafsson
KFV Marknadsföring
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 93

Upphörande av begränsning av förtroendevald revisors
uppdrag (KS/2017:271)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte längre undanta vård- och omsorgsnämnden från
granskningsuppdraget för den förtroendevalda revisorn Lars F Eriksson (M).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att undanta vård- och omsorgsnämnden från
granskningsuppdraget för den förtroendevalda revisorn Lars F Eriksson (M).
Eriksson har nu meddelat att skäl för jävighet inte längre föreligger varför undantaget
kan upphöra.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-08
_________________
Beslutet skickas till:
Lars F Eriksson
Revisorerna
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 94

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i
socialnämnden (KS/2017:282)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Pat Werner (S) från uppdraget som ledamot tillika
ordförande i socialnämnden från den 1 september 2017.
2. Kommunfullmäktige väljer Marie-Louise Karlsson (S) till ny ledamot tillika
ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september 2017 till och
med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Pat Werner (S) har inkommit med begäran om att bli entledigad från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 2017.
Socialdemokraterna i Katrineholm nominerar Marie-Louise Karlsson (S) som ny
ledamot tillika ordförande i socialnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Pat Werner
Marie-Louise Karlsson
Socialnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 95

Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med
Katrineholms Industrihus AB (KS/2017:202)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har lämnat sig årsredovisning för 2017. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat efter finansiella poster för 2016 på 8 200 000
kronor för KFAB och 5 354 000 kronor för KIAB. Rörelseomslutningen för de båda
bolagen var sammanlagt 346 071 000 kronor.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens
finansiella ställning på den 31 december 2016 samt att förvaltningsberättelserna är
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 71
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-06
Årsredovisning 2016 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young
Årsredovisning 2016 för KIAB revisionsberättelse, Ernst & Young
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Olof Carlsson (V), Joha
Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C),
Fredrik Olovsson (S).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Fredrik
Olovsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 96

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (KS/2016:63)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun som ersätter styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lilli Márton (MP), Ylva G. Karlsson (MP),Whera Nyvell
(MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V).
Sammanfattning av ärendet
Utifrån förändringar i lagstiftning och nytt synsätt har kommunledningsförvaltningen
sett över styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy. Kommunens arbete med
inköps- och upphandlingsfrågor har helt förändrats i och med att all upphandling över
direktupphandlingsgränsen genomförs av extern part. Kommunen har gått från att ha
en egen utförarfunktion till en beställarfunktion där kravställning har fått en central
roll. Kommunledningsförvaltningen har i samband med detta påbörjat ett
förbättringsarbete med förslag till nytt inriktningsdokument som en grundläggande
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Värt att notera i sammanhanget är att ytterligare utvecklingsarbete pågår med
framtagande av verkställighetsdokument i form av nya rutiner för upphandling och
direktupphandling, checklistor, mallar för dokumentation samt anvisningar till stöd
för det praktiska arbetet med direktupphandling.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 73
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-14
Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun 2017-03-14
Uppförandekod för leverantörer, bilaga
Information – Kollektivavtal i upphandlingar, 2017- 04-13
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer från
kommunledingsförvaltningen, 2017-02-01
Service- och tekniknämnden, protokollsutdrag § 88, 2016-12-08
Service- och teknikförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-11-29
Viadidaktnämnden, protokollsutdrag § 1, 2017-01-27
Vård- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag § 9, 2017-01-26
Bildningsnämnden, tjänsteskrivelse från Bildningsförvaltningen, 2017-01-27
Socialnämnden, protokollsutdrag § 6, 2017-01-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Ylva G. Karlsson (MP) och Morten Källström
(SD).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), att ärendet
ska återremitteras för tydliggörande av uppförandekoden enligt inkomna synpunkter
från viadidaktnämnden, korrigering av motsättningar i texten gällande krav eller
förväntningar, komplettering med krav om kollektivavtal eller kollektivavtalslika
villkor. Göran Dahlström (S) yrkar avslag på detta.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för den propositionsordning som
hon avser att ställa. Det innebär att hon avser att första ställa proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag
ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag om att anta styrdokumentet.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer hon proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Hon finner att ärendet ska avgöras idag och ställer sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag om att anta styrdokumentet.
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 97

Svar på motion om den politiska organisationen
(KS/2017:50)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedanstående yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson
(C). Ann-Charlott Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L),
Krister Wistbacka (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Lilli Márton (MP),
Ylva G. Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson
(V).
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson
(MP) samt Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
vilken de yrkar på att en tvärpolitisk arvodeskommitté ska tillsättas vars första
uppdrag ska vara att utreda den politiska organisationen.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska
organisationen.
Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 74
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-03
Motion från Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C),
Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), 2017-01-26

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD),
Ylva G. Karlsson (MP), och Reijo Eriksson (-).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Ylva G Karlsson (MP), bifall till motionen.
Lars Härnström (M) yrkar, med instämmande av Reijo Eriksson (-), bifall till
kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag och Ewa Callhammar med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Joha Frondelius
Inger Fredriksson
Ylva G. Karlsson
Tony Rosendahl
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 98

Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd
(KS/2017:108)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedanstående yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson
(C), Ann-Charlott Olsson (C), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Marian Loley
(KD) och Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar på att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en
samhällsbyggnadsnämnd införs. Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och
tar över frågor från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att
nämndens ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens område.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon
yrkar på att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en
samhällsbyggnadsnämnd införs. Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och
tar över frågor från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att
nämndens ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens område.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska
organisationen.
Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 45
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-18
Motion från Inger Fredriksson (C), 2017-02-21

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran
Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Reijo
Eriksson (-) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkanden
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Reijo Eriksson (-) och Lars
Härnström (M), att motionen ska avslås. Inger Fredriksson (C) yrkar, med
instämmande av Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C),
bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelens
förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 99

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.26.
Överläggningarna återupptas klockan 19.50.
_________________
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Justerandes sign
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§ 100

Svar på motion om förbud mot tiggeri (KS/2017:171)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförandens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 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), Jussi
Rinne (SD).
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på
offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats”
Kommunledningsförvaltningens konstaterar i sin beredning att de lokala
ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen som bland annat
innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt vid
sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen eftersom en specifik offentlig plats inte regleras
tillräckligt i lagen.
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som
gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis
förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för
krav om tillstånd för tiggeri.
Yttrande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande
Vi den politiska majoriteten i Katrineholms kommun, Socialdemokrater och
Moderater, kommer om och när det blir förändring av lagar och regler att förbjuda
tiggeri i Katrineholm. Alternativt om den möjligheten istället skulle ges, kraftigt
avgränsa/begränsa tiggeriet i vår kommun.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 76
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-18
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-18
Motion om förbud mot tiggeri, inkommen 2017-03-16

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V),
Ylva G. Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Lars Härnström (M), Marian Loley
(KD) och Olof Carlsson (V).
Förslag och yrkanden
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. Göran Dahlström (S) yrkar, med
instämmande av Ewa Callhammar (FP) och Lars Härnström (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag. Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD)
och Olof Karlsson (V), att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag, Mica Vemics (SD) yrkande och Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande.
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Mica Vemic
Filip Lindahl
Morten Källström
Jussi Rinne
Jan Lilja
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 101

Fråga om mikroplaster och konstgräsplaner
(KS/2017:246)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
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

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ylva G. Karlsson (MP) och
Anneli Hedberg (S).
Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligt.
Överläggningen förklaras avslutad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 102

Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland
(KS/2017:210)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet
Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 21 mars 2017 att godkänna
årsredovisningen för 2016 och överlämna den respektive fullmäktige i
medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2016 på
sammanlagt 1 082 000 kronor. Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen
framkommer att förbundets revisorer gjort bedömningen, att direktionen bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och tillstyrker därför att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i den samman ansvarsfrihet.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26, § 72
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-06
Missiv: Årsredovisning och bokslut 2016 – Vårdförbundet Sörmland
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsrapport: Vårnäs Behandlingshem – kartläggning av
fastighetsförhållanden, pwc
Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2016, pwc
Granskning av årsredovisning 2016, pwc

Kommunfullmäktiges överläggning
Inför kommunfullmäktiges överläggningar överlämnar ordföranden Torgerd Jansson
(S) ordförandeskapet till kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annie-Marie
Carlsson (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 103

Interpellation med svar om förändringar inom vård- och
omsorg (KS/2017:252)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande, med följande frågor:
1. Varför genomför kommunen förändringar som inte förbättrar situationen för våra
äldre inom hemtjänsten och på äldreboendet som beskrivs i insändarna?
2. Rimliga arbetsvillkor för att kunna ge bästa möjliga service till våra äldre, vad
betyder det för dej som kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande?
3. Vad hindrar Er två från att med egna ögon se och uppleva ett dygn inom
äldreomsorgen?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M),
2017-05-08
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-04-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran
Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Lars Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Ulrica
Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), Karin Frisk (S), Morten Källström (SD),
Monica Johansson (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 104

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2017
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2017.
För första kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Rapportering av ej verkställda beslut första 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
22 (16 kvinnor, 6 män)
(varav 11 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 9 kvinnor och 2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS

6 (1 kvinna, 5 män)

(varav 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 1 kvinna och 1 man)

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8
maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Katrineholm
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Anna-Maria Wiklund
Avgående ersättare: Robert Persson
_________________
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§ 105

Fråga om jämställdhet och jämlikhet (KS/2017:285)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas och besvaras vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Morten Källström (SD) har lämnat in en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens
2:e vice ordförande, gällande jämställdhet och jämlikhet. Följande fråga framställs
Hur ser handlingsplanen ut för att Katrineholm ska uppnå 50 %, fast anställda, män
inom barn och äldreomsorgen?
Ärendets handlingar
• Fråga från Morten Källström (SD), 2017-05-05
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

