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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 - 20.12 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice ordförande, Anita 
Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Johan Hartman (M), Johan Söderberg (S), Lars 
Härnström (M), Göran Dahlström (S) (ej § 118, jäv), 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), Cecilia 
Björk (S), 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), Håkan Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), 
Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Göran Nilsson (M), 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), 

Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S) 
(§ 118) 

 

Ersättare  Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Ann-Marie 
Andersson (S), Gunnel Bergh (S), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Lars Levin 
(L), John-Erik Nyman (L), Kjell Larsson (C) 

 

Övriga  
deltagande  Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson  
 

Utses att justera Christoffer Öqvist (M), Olof Carlsson (V) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-06-26 
Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §106 - §125 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §106 - §125 
 

Sammanträdes  
datum 2017-06-19 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-06-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-25 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 106 

Val av ersättare i service- och tekniknämnden  
(KS/2017:266)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ceith Landin (KD) som ny ersättare i service- och 
tekniknämnden för tiden till och med 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har en vakant plats som ersättare i service- och tekniknämnden 
och nominerar nu Ceith Landin (KD) som ny ersättare i service- och tekniknämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ceith Landin 
Service- och tekniknämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 107 

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun  
(KS/2017:175)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommun ska vara en enda valkrets 
från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya bestämmelserna i 
vallagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med val till riksdag och kommuner 2018 gäller nya bestämmelser i 
vallagen rörande mandatfördelning och valkretsindelning. De nya bestämmelserna 
har som syfte att mandatfördelningen får mer riksproportionerliga valresultat på 
kommunalnivå. 
 
De nya bestämmelserna medför som huvudregel att kommuner som har 36 000 eller 
färre röstberättigade ska vara en enda valkrets. För kommuner med 36 000 eller fler 
röstberättigade är valkretsindelningen frivillig. Katrineholms kommun hade per den 1 
mars 2017 sammanlagt 25 868 röstberättigade, vilket innebär att kommunen ska gå 
från nuvarande två valkretsar till en enda. Kommunens indelning i valdistrikt 
påverkas inte.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för valnämndens och 
kommunstyrelsens räkning. Enligt de direktiv som utgått från valmyndigheten, ska 
kommunfullmäktige besluta om valkretsindelningen senast den 31 oktober 2017 och 
meddela länsstyrelsen sitt beslut.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollprotokollsutdrag, 2017-05-31, § 94 
• Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse, 2017-04-25 
• Sammanträdesprotokoll från valnämnden, 2017-04-18, § 5 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-17 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M) och 
Reijo Eriksson (-). 
 
Förslag och yrkande 
Annie-Marie Carlsson (M) yrkar, med instämmande av Reijo Eriksson (-) bifall till 
kommunstyrelösens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Valnämnden 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 108 

Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun  
(KS/2017:306)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Anvisningar för friskvård i Katrineholms 
kommun. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte 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), Olof Carlsson (V) 
och Reijo Eriksson (-). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för hälsofräm-
jande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer reha-
bilitering. 
 
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 2016:167 
att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram riktlinjer och arbetssätt för en 
hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med kommunledningsförvaltningen 
 
En arbetsgrupp har under våren arbetat med att ta fram ett förslag till friskvård som 
förankrats i kommunens ledningsgrupp. Anvisningarna är ett första steg i utveck-
lingen av friskvård i Katrineholms kommun och omfattar samtliga verksamheter i 
Katrineholms kommun.  
 
Förslaget omfattar tre delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och hälso-
inspiratörer. Friskvårdsbidraget föreslås omfatta samtliga tillsvidareanställda, samt 
visstidsanställda där anställningen sträcker sig över ett år. Förslaget omfattar också 
hälsoinspiratörer som har till uppdrag att samordna och stötta arbetsplatserna i 
planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara en del av 
arbetsmiljöarbetet och planeras utifrån de behov och möjligheter som finns på 
respektive arbetsplats Förutsättningarna för kommunens arbetsplatser är olika och 
arbetet med friskvårdsaktiviteter kommer att se olika ut. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 95 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-23 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-10 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Personalutskottets protokollsutdrag, 2017-05-10, § 32 
• Personalutskottets förslag till Friskvård i Katrineholms kommun 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony 
Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), 
Joha Frondelius (KD), Reijo Eriksson (-) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) 
och Reijo Eriksson (-) att det i dokumentet ska tillföras följande 
• Alla anställda ges möjlighet till friskvådsaktiviteter. 
• Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har 

anställningar som är termisvisa eller som staplas på varandra ges rätt till 
friskvårdsbidrag. 

Göran Dahlström yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden redogör för den propositionsordning som hon avser att ställa vilket 
innebär att hon först ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter på 
Tony Rosendahl med fleras tilläggsyrkande. Fullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. Hon ställer sedan proposition på Tony 
Rosendahl med fleras tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samtliga förvaltningar 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 109 

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om 
att bilda region  (KS/2017:201)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen 

om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i 
Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den kommande regionen också blir länets 
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland har som mål att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 
2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Katrineholms kommun 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland övertar det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
och att landstinget och Regionförbundet Sörmland går samman. Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet föreslås även ingå i den kommande regionen. 
Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut. 
 
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är två 
kommunalförbund med länets nio kommuner och landstinget som medlemmar. 
Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna 
och länets kollektivtrafik. Kommunernas fortsatta inflytande över dessa frågor är av 
stor betydelse, varför remissen har skickats till kommunerna.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 96 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-18 
• Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, 

2017-03-14 
• Sammanträdesprotokoll landstingstyrelsen, 2017-03-28 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Tony 
Rosendahl (V). 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) bifall till 
kommunstyrelsens beslut. 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Landstinget Sörmland 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 110 

Årsredovisning 2016 för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet  (KS/2017:267)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga 
årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas 
granskning av det samma. 
 
Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2016 ett positivt resultat på tusen 
kronor. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har betalat in 589 000 000 kronor 
under 2016 i medlemsbidrag, vilket är 42 816 000 kronor lägre än budgeterat. I övrigt 
har Kollektivtrafikmyndigheten bedrivit sin verksamhet inom ramen för 2016 års 
budget. 
 
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens 
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 
31 december 2016, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 97 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-05 
• Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-03-16, § 

4 
• Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
• Revisionsberättelse för år 2016 
• Granskning av årsbokslut 2016, EY 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 111 

Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB  
(KS/2017:268)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KFV Marknadsföring AB har överlämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 
tillsammans med revisionsberättelse. Årsredovisningen omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning inklusive kommentarer.  
 
Bolagetsomsättning 2016 var cirka 6 682 000 kronor och årets resultat var en vinst på 
717 000 kronor före skatt, vilket motsvarar ungefär det prognostiserade resultatet. 
Verksamheten har under 2016 präglats av en fortsatt utvecklingen av bolagets 
affärsidé. 
 
En revisionsberättelse finns och är ställd till bolagsstämman som hölls den 11 maj 
2017. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av KVF 
Marknadsföring AB:s finansiella ställning per den 31 december 2016. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna 
tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna. 
Vidare, att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktör. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 98 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Årsredovisning för KFV Marknadsföring, räkenskapsåret 2016 
• Revisionsberättelse, Rådek 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Kjell 
Larsson (C) och Lars Härnström (M). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
KFV Marknadsföring AB 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 112 

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland  (KS/2017:274)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 
årsredovisning för 2016, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda 
ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna. 
 
Förbundets resultat för 2016 var – 1 842 493 kronor, vilket ska jämföras med det 
budgeterade resultatet på 0 kronor. Förbundets utgående kapital var 1 762 429 kronor. 
I årsredovisningen kommenteras hur styrelsen fattade beslut att bruka delar av det 
ackumulerade överskottet för att uppnå balans i de tillgängliga medlen. 
 
Revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och uppställda i 
enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet sammantaget är 
förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 99 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2017-03-28 
• Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
• Revisionsberättelse för år 2016 
• Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2016 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och 
meddelar att det i revisorernas bedömning i Revisionsberättelse för år 2016 felaktigt 
anges Samordningsförbundet Finsam Gotland istället för Samordningsförbundet RAR 
i Sörmland. 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkande 
Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 113 

Fastställande av 2018 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland  (KS/2017:245)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 
2018 samt att kommunens medlemsinsats på 466 994 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2018 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2018 är sammanlagt 
på 16 000 000 kronor, d v s samma nivå som för 2017. 
 
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 994 kronor och som 
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 
2016. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag2017-05-31, § 100, 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-15 
• Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2017-04-11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 114 

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster  (KS/2016:264)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster ska anses besvarad med hänvisning till bygg- och 
miljönämndens beredning av ärendet. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera 
Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V) och Reijo Eriksson (-). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet: 
 
”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och 
rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, 
 
att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till 
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.” 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet inför bygg- och miljönämndens 
behandling av ärendet. Enligt beredningen så utpekar kommunens kemikalieplan 
mikronplaster som ett lokalt fokusämnen och att verksamheterna redan nu 
rekommenderas att välja bort produkter som innehåller mikroplaster. Vidare anges i 
planen att information till allmänheten är en prioriterad åtgärd. 
 
På nationell nivå finns förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter 
från och med 2018. Ytterligare uppdrag finns i syfte att minska utsläppen 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår i sitt beslut att motionen skulle kunna anses 
besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillföra i ärendet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 101 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-23 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-22 
• Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, 2016-06-10 
• Bygg- och miljönämndens protokoll, § 61, 2017-05-17 med tjänsteskrivelse 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Marie-
Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Christer Sundqvist 
(M) och Reijo Eriksson (-). 
 
Förslag och yrkande 
Marie- Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), bifall 
till kommunstyrelsens förslag. Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av 
Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Reijo Eriksson (-), bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens 
förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Fredriksson  
Akten 
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§ 115 

Svar på motion om ställplatser för husbilar  (KS/2016:397)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kommande 
parkeringsstrategi, inom vars ram frågan om ställplatser för husbilar kan lyftas fram 
då behov och efterfrågan finns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
på att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för 
husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. I beredningen har även underhandskontakter hafts med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 102 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-09 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-04 
• Motion om ställplatser för husbilar 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 15, 2017-03-09 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 21, 2017-04-25 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Levin (L), Anneli Hedberg 
(S) och Cecilia Björk (S). 
 
Förslag och yrkande 
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Lars Levin 
Kultur- och turismnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-06-19   16 
 
§ 116 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.15. 
Överläggningarna återupptas klockan 19.30. 
_________________ 
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§ 117 

Svar på motion om äldredag för politiker  (KS/2016:459)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att, 
i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, genomföra temadag med fokus på 
äldrefrågor i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde i september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det 
genomförs en utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens 
äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Av vård- och omsorgsnämndens yttrande framkommer att vård- och 
omsorgsförvaltningen kontinuerligt utbildar och informerar de egna 
nämndledamöterna i äldrefrågor. Nämnden säger att, om fullmäktige anser att det 
finns behov av information och utbildning kring äldrefrågor i form av en ”äldredag” 
enligt motionens intentioner, är man behjälplig i detta. Vård- och omsorgsnämndens 
uppfattning är att motionen bör bifallas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31,§ 103 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-16 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-04 
• Motion: ”Vi behöver en äldredag för politiker” 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2017-04-28, § 40 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M), Morten 
Källström (SD) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Christoffer Öqvist (M) och Morten 
Källström (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-06-19   18 
 
§ 118 

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut  
(KS/2017:170)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförandens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Morten Källström 
(SD), Jan Lilja (SD) och Jussi Rinne (SD). 
 
Jäv 
Göran Dahlström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. 
 
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 Granskning av delegationsbeslut. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttala sig i 
ärendet” 
 
Motionärerna framför följande motivering för deras yrkande:”  
”Det finns misstanke om att KSO Göran Dahlström (S) ej helt följer intentionen 
bakom delegationsordningen för kommunstyrelsen vid delegationsbeslut i samband 
med försäljning av kommunal mark och beviljande av bidrag till föreningar.” 
 
Kommunledningsförvaltning konstaterar att i kommentarerna till kommunallagen, 
under revisorernas ställning, anges att revisorerna har en självständig ställning 
avseende granskningar. Ber fullmäktige om granskning utanför revisionsplanen ska 
fullmäktige försäkra sig om att detta inte tränger undan annan granskning av 
resursskäl. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförandens yttrande 
Majoriteten har inte för avsikt att föreslå revisorerna att frångå revisionsplanen med 
hänvisning till revisorernas självständighet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 104 
• Kommunstyrelsens 1:e vice ordförandes beslut, 2017-05-22 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-21 
• Motion om granskning av delegationsbeslut, 2017-03-16 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Lars 
Härnström (M), Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S)  
 
Förslag och yrkande 
Lars Härnström (M) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag och Mica Vemic (SD) yrkande. Hon finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mica Vemic  
Filip Lindahl  
Morten Källström  
Jussi Rinne  
Jan Lilja 
Akten 
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§ 119 

Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 
95 miljoner  (KS/2017:172)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Morten Källström 
(SD), Jan Lilja (SD) och Jussi Rinne (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) samt 
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunen tillställer 
Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av dröjsmålsränta enligt 
räntelagen +8%. 
 
Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader kommunen har 
för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för 
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga 
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.  
 
Migrationsverket hanterar kommunens fordring som en ansökan om ersättning 
Myndigheten äger därmed rätt att bifalla eller avslå kommunens ansökan, utifrån det 
förvaltningsrättsliga området. Räntelagen är endast tillämplig på penningfordran inom 
den civilrättliga förmögenhetsrätten och kan inte tillämpas inom det 
förvaltningsrättsliga området. 
 
Kommunen ansöker kontinuerligt om ersättning från Migrationsverket. Större delen 
av ansökningarna beviljas. Vid avslag överklagas beslut till Förvaltningsrätten. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-05-31, § 105 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-05-19 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-18 
• Motion: fordran på Migrationsverket på över 95 miljoner 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Mica 
Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mica Vemic (SD) 
yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag och Mica Vemic (SD) yrkande. Hon finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mica Vemic  
Filip Lindahl  
Morten Källström  
Jussi Rinne  
Jan Lilja 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-06-19   22 
 
§ 120 

Fråga om jämställdhet och jämlikhet  (KS/2017:285)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
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 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Morten Källström (SD) och Lilli 
Márton (MP). 
 
Överläggningen förklaras därefter avslutad. 
_________________ 
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§ 121 

Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer  
(KS/2017:291)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen bordläggs. 
 
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 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 122 

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret  
(KS/2017:319)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att begära 
ut utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. I motionen 
lämnas följande yrkande 
• Vi yrkar på att kommunen stärker skyddet mot våra medborgare genom att begära 

utdrag från belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-06-05 
_________________ 
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§ 123 

Meddelande  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
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: Inger Björklund 
Avgående ersättare: Anna-Maria Wiklund  
_________________ 
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§ 124 

Motion om förströelsefond  (KS/2017:345)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om Förströelsefond. I motionen lämnas 
följande yrkande: 
Att Katrineholms kommuns inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i 
form av glasskross, klotter och liknande enligt motionens intentioner. 
 
Ärendets handlingar 

•  Motion från Inger Fredriksson (C), 2017-06-15 
_________________ 
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§ 125 

Trevlig sommar  
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) avslutar kvällens sammanträde 
med att tacka ledamöter och ersättare för goda insatser under våren och tillönskar alla 
en trevlig och vilsam sommar. 
_________________ 
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