
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-21 1 (29) 

Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 22:50 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Claudia Grathwohl (C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), 

Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli 

Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L) ( t.o.m. § 151), Jesper Ek (L), Victoria 

Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Fredrik Olovsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus 

Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), 

Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), Marian Loley (KD) ( t.o.m. § 155), Joha Frondelius (KD), 

Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S) (t.o.m. § 151), Michael Hagberg (S), 

Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson 

(V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Zeljko 

Klemse (S), Jan-Åke Asp (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD) 

Beslutande ersättare Johan Hartman (M), Anders Gölevik (C), Björn Wahlund (L) (fr.o.m. § 152), John Ogenholt (KD) 

(fr.o.m. § 156), Dag Dunås (KD), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), 

Leif Hanberg (S) (fr.o.m. § 152), Ing-Britt Pettersson (S), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD) 

Ersättare Christina Granberg (M), Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), John 

Ogenholt (KD), Leif Hanberg (S), Claes Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson 

(S), Alf Andersson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Camilla Hermansson (SD) 

Övriga  

deltagande
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander

Utses att justera Åsa Thorell-Russel (S), Joha Frondelius (KD) 

Justeringens  

plats och tid
Stadshuset Gröna Kulle 2019-10-28 

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………………… 

Paragrafer §145 - §164

Marie Sandström Koski 

Ordförande 

……………………………………………………… 

Torgerd Jansson (S) 

Justerande 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Åsa Thorell-Russel (S) Joha Frondelius (KD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §145 - §164

Sammanträdes  

datum 2019-10-21 

Datum för anslags  

uppsättande 2019-10-29 
Datum för anslags 

nedtagande 2019-11-21 

Förvaringsplats av 

protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 145    KS/2018:415  111 

 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Anders Karlssons (M) avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län 

om ny sammanräkning avseende ersättare för Moderaterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Karlsson (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Akten 
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§ 146    KS/2018:482  111 

 

Val av ersättare i service -och tekniknämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Birger Johansson (S) till ersättare i service- och 

tekniknämnden för tiden till och med den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i service- och tekniknämnden och 

nominerar nu Birger Johansson (S) som ny ersättare i service- och tekniknämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Service- och tekniknämnden  

Birger Johansson (S) 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-21 4 (29) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 147    KS/2018:485  111 

 

Entledigande av ersättare i Lönenämnd Sörmland  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 

Lönenämnd Sörmland. 

2. Kommunfullmäktige väljer Torbjörn Jonsson (M) som ersättare i Lönenämnd 

Sörmland till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Karlsson (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i Lönenämnd 

Sörmland. 

Moderaterna nominerar Torbjörn Jonsson (M) till ny ersättare i Lönenämnd Sörmland. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Lönenämnd Sörmland 

Anders Karlsson (M) 

Torbjörn Jonsson (M) 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 148    KS/2018:84  212 

 

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten 
Abborren 11, Katrineholms kommun  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Abborren, 

fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

En detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms 

kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus 

inom en fastighet som tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i 

centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.   

 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 februari – 8 mars 2018 och för 

granskning under perioden 24 maj- 21 juni 2018.  

 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 79. Nämnden 

beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 

överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 150 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 

 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 79 

 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08 

 Granskningsutlåtande 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 

Kommunfullmäktiges överläggning  

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Michael Hagberg 

(S), Christer Sundqvist (M), Mica Vemic (SD) och Fredrik Olovsson (S). 

 
Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Michael 

Hagberg (S) och Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 

som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-21 6 (29) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Hon finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 149    KS/2018:311  212 

 

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av 
Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av Järven 3 m.fl, del av 

fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Marian Loley 

(KD), Joha Frondelius (KD), Dan Dunås (KD), Jan Åke Asp (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 

Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD). 

Kristdemokraternas skriftliga reservation redovisas som bilaga A. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En detaljplan för Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, 

Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 

utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda och bevara kulturhistoriska 

värdefulla byggnader inom planområdet. Planområdet är beläget strax söder om 

Katrineholms centrum och omfattar cirka 4,2, hektar.  

 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 juni – 23 augusti 2018 och för 

granskning under perioden 29 maj- 26 juni 2019.  

 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 77. Nämnden 

beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 

överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 151 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 

 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 77 

 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08 

 Granskningsutlåtande 

 Plankarta 

 Illustrationsplan 

 Planbeskrivning 

 

Kommunfullmäktiges överläggning  

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Jesper Ek (L), 

Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD) och Johan Söderberg (S). 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-21 8 (29) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Förslag och yrkande 

Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD), 

avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Michael Hagberg (S) och Johan Söderberg 

(S) yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 

som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Jesper Ek (L) med fleras avslagsyrkande. Hon 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 150    KS/2019:271  003 

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av lokala ordningsföreskrifter. 

2. Ärendet översänds till länsstyrelsen Södermanland för fastställande. 

3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2020. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ami Rooth (MP), Nicklas Adamsson (MP), Ewa Callhammar (L), 

Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders 

Gölevik (C), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dan Dunås (KD), Thomas Selig (V), 

Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V). 

Kristdemokraternas reservation redovisas som bilaga B. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 

ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget har varit på remiss hos Polismyndigheten 

region öst, service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 149 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 

 Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun 

 Remissvar 

 

Kommunfullmäktiges överläggning  

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Tony 

Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), 

Anders Gölevik (C), Jesper Ek (L), Mica Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Claudia 

Grathwohl (C), Johanna Karlsson (S), Thomas Selig (V), Göran Dahlström (S), Christoffer 

Öqvist (M) och Anneli Hedberg (S). 

 
Förslag och yrkande 

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), Johanna Karlsson 

(S), Göran Dahlström (S), Christoffer Öqvist (M) och Anneli Hedberg (S), bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Inger Fredriksson (C) (som oppositionsråd) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl 

(V), Joha Frondelius (KD), Anders Gölevik (C), Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C), Thomas 

Selig (V) och Nicklas Adamsson (MP), avslag på de föreslagna ändringarna i § 12 och som 
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en konsekvens av detta även i § 23 avseende passiv insamling av pengar i förslaget till 

revidering.  

Följande förslag på lydelse av § 12 lämnas 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller likanande, om 

insamlingen inte utgör led i en tillståndsmässig allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning. 

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till 

hjälporganisation eller liknande, 2. Insamling sker passivt eller i samband med framförande 

av gatumusik. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 

som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Ordförande redovisar sitt förslag till voteringsproposition som innebär att den som 

röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller Inger 

Fredriksson (C) med fleras yrkande. 

Därefter genomförs votering som resulterar i 37 ja-röster och 14 nej-röster. Fullmäktige 

beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Resultatrapporten som redovisar vem som har röstat ja och vem som har röstat nej 

redovisas som bilaga C i fullmäktiges protokoll. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Södermanland 

Akten 
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§ 151       

 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 19.45. 

Överläggningarna återupptas klockan 20.10. 

_________________ 
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§ 152    KS/2019:323  041 

 

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms 
kommun  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera delårsrapporten för att åtgärda brister 

som har påtalats av revisorerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 

till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till 

– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner 

kronor, en differens jämfört periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.  

Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av; 

 ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans 

 säsongsvariationer 

 kostnader/intäkter som saknas i utfallet 

 kostnader för helår som inte periodiserats 

 

Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och 

kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner 

kronor, före extraordinära poster. 

 

Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser 

för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen. 

 

Ärendets handlingar 

 Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2019-10-15 

 Granskning av delårsrapport 2019, 2019-10-15 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-09, § 163 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

 Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-10-09 

 

Kommunfullmäktiges överläggning  

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 

Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Björn 

Wahlund (L), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg (S) och Thomas Selig (V). 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 21.00. 

Överläggningarna återupptas klockan 21.10. 

 
Förslag och yrkande 

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M) bifall till 

kommunstyrelsens beslut. 
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Thomas Selig (V) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), 

Björn Wahlund (L) och Mica Vemic (SD), att ärendet ska återremitteras för att åtgärda 

bristerna som har påtalats av revisorerna. 

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S,) avslag på 

återremissyrkandet. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 

som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Ordförande redovisar följande förslag till voteringsproposition som innebär att den som 

röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller 

återremissyrkandet. Ordföranden konstaterar att det krävs 17 röster för en 

minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige godkänner voteringspropositionen. 

 

Därefter genomförs votering som resulterar i 30 ja-röster och 21 nej-röster. Detta 

innebär att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Resultatrapporten som redovisar vem som har röstat ja och vem som har röstat nej 

redovisas som bilaga D i fullmäktiges protokoll. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 153    KS/2019:155  730 

 

Måltidspolitiska programmet 2020-2023  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av det övergripande 

inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program 2020-2023. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte 

Olsson (C), Anders Gölevik (C), Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Björn Wahlund (L), Nicklas 

Adamsson (MP) och Ami Roth (MP). 

Miljöpartiets skriftliga reservation redovisas som bilaga E. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 

Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 

programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett 

förtydligande av förvaltningarnas uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten 

och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken. 

 

Programmet är ett inriktningsdokument med syfte att vägleda hur kommunen ska skapa 

ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i verksamheterna i Katrineholms kommun 

och det ska beaktas vid beslut och handling. 

 

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter den 

nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 

Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 

utveckling, Agenda 2030 och det föreslås gälla under perioden 2020-2023. 

 

Det Måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, 

kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 152 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 

 Förslag till Måltidspolitiskt program 

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29 § 58 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-21 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson 

(C), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S), och Helena Gärtner (M). 
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Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Helena Gärtner (M) och Johan Söderberg 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Inger Fredriksson (C) (som oppositionsråd) yrkar att texten under rubriken Minska 

mängden kött ska ersättas med Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska 

mängden kött och äta mer grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar 

hotade arter.  

 

Nicklas Adamsson (MP) yrkar följande ändringar och tillägg i dokumentet 

- 60 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. 

- Tillägg med att vegetariska och veganska rätter ska ses om självklara huvudalternativ 

på matsedeln. 

- Tillägg om att det kött som väljs bör främst vara KRAV-märkt. 

- Söta drycker, sötsaker och snacks ska (bör) ej tillhandahållas 

- Tillägg med att Mat och livsmedel har tydliga etiska aspekter; genom den 

upphandling och de inköp vi uttrycker vi den värdegrund som vår syn på människor, 

växter, djur och det ekologiska systemet vi vilar på. 

 

Jesper Ek (L) yrkar att meningen i grundskolan ska schemalagd lunch möjliggöras stryks. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 

vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på (i 

följande ordning) kommunstyrelsens förslag till beslut, Inger Fredirikssons (C) 

ändringsyrkande, Jesper Eks (L) ändringsyrkande och Nicklas Adamssons (MP) ändrings- 

och tilläggsyrkanden. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och avslår övriga yrkanden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akten 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 154    KS/2019:156  730 

 

Idrottspolitiska programmet 2020-2023  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av det övergripande 

inriktningsdokumentet Idrottspolitiskt program 2020-2023. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Björn Wahlund (L), Thomas Selig 

(V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 

teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-

2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. 

 

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 

Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden 

och beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och 

föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen 

ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar. 

 

Det Idrottspolitiskt program 2020-2023 har skickats på remiss till samtliga nämnder, 

folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 153 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 

 Förslag till Idrottspolitiskt program 2020-2023 

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 57  

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-13 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (L), 

Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V). 

 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V), att 

dokumentet ska återremitteras för en fördjupning gällande funktionsnedsättning. 

Anneli Hedberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 

som innebär att hon först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 

eller återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition på 

kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige godkänner ordförandens förslag till 

propositionsordning, 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer ordföranden 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med detta. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 155    KS/2019:195  000 

 

Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för 
Katrineholms kommuns externa webbplatser  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade styrdokument Anvisning för 

Katrineholms kommuns externa webbplats.  

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), 

Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik 

(C), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att styrdokumentet 

Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser borde utgå då det inte längre 

fyller någon funktion. Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att återremittera ärendet 

för förtydligande av bedömningen. Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en 

förnyad bedömning vilken resulterat i en ombearbetning av dokumentet.  

 

Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det 

befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplats behöver 

uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt 

styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångpunkten för det nya 

dokumentet är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer 

sammanfattat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är att det nya är 

mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och organisation. Det äldre 

styrdokumentet innehöll detaljer och riktlinjer som numera finns samlat i en manual för 

webbplatsen. 

 

Förslaget har remitterats till bildningsnämnden, socialnämnden, vård-och 

omsorgsnämnden, Viadidakt, bygg-och miljönämnden, kulturnämnden och service-och 

tekniknämnden.  

 

Vård-och omsorgsförvaltningen lämnade för nämndens räkning synpunkten att 

förvaltningens målgrupp inte berörs och att förvaltningen önskade ett förtydligande 

gällande målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Service-och 

teknikförvaltningen lämnade synpunkten att föreningar kan läggas till listan med 

målgrupper på sida tre av fyra i dokumentet. Övriga nämnder hade inga synpunkter på 

föreslaget dokument.  

 

Förslaget på reviderat styrdokument har uppdaterats efter inkomna remissvar.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 154 



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04 

 Nu gällande styrdokument 

 Förslag på reviderat styrdokument  

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Christer Sundqvist 

(M), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V). 

 
Förslag och yrkande 

Thomas Selig (V) yrkar med instämmande av Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V) yrkar 

på återremiss av dokumentet för viss omarbetning av dokumentet bland annat 

avseende målgrupper, uppbyggnad, tillgänglighetskrav. 

Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 

som innebär att hon först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 

eller återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition på 

kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige godkänner ordförandens förslag till 

propositionsordning, 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer ordföranden 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med detta. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-21 20 (29) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 156    KS/2019:106  109 

 

Redovisning av obesvarade motioner september 2019  
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 18 

september 2019 fanns sammanlagt nio obesvarade motioner. 

 

Den äldsta motionen, ” Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag och 

delegation”, väcktes i kommunfullmäktige i oktober 2018. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 155 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-18 

 Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-09-18 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 157    KS/2019:42  659 

 

Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens yttrande. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte 

Olsson (C), Anders Gölevik (C), Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD), Dan Dunås (KD), 

Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion 

om språkvänner som utmynnar i följande yrkande: 

 

”Att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner”. 

 

Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden som på sitt sammanträde 2019- 08-27 

beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 

projektet inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då det inte finns 

tillräckligt med resurser för att starta upp detta.  

 

Viadidakt informerar även om att de startar upp projekt språkcafé i höst, vilket är ett 

samarbete med familjecentralen där personer ges möjlighet till utbildning samt 

möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledighet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-09-25, § 156 

 Ordförandens förslag till beslut 2019-09-11 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02 

 Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) 

 Protokollsutdrag från Viadidaktnämnden, 2019-08-27 § 36 

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-08-12 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anita Johansson (V), Gunilla 

Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V) och Inger 

Fredriksson (C). 

 
Förslag och yrkande 

Anita Johansson (V) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 

(KD), Thomas Selig (V) och Inger Fredriksson (C), bifall till motionen. 

Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 

som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag och Anita Johansson (V) med fleras yrkande. Hon finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tony Rosendahl (V) 

Thomas Selig (V) 

Anita Johansson (V) 

Akten 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 158    KS/2019:333  609 

 

Interpellation med svar om uppföljning av tecken på 
hederskulturer bland elever som lämnat grundskolan  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med följande 

frågor: 

 

1. ”Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm vet vi har gått vidare 

till gymnasial utbildning, antingen i Katrineholm eller på annan ort? 

2. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm har gått vidare till 

arbete – arbetsmarknadsinsatser? Och vilka av insatser består dessa av? 

3. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm saknar kommunen 

kännedom om? 

4. Hur följer kommunen upp övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan för 

att på ett säkert sätt motverka bl.a. tvångsäktenskap?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Jesper Ek (L), 2019-09-30 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S) och 

Björn Wahlund (L). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 159    KS/2019:339  399 

 

Interpellation med svar om kommunens kostnader för 
kollektivtrafik  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens förste vice ordförande 

med följande frågor: 

1. ”Vad har gjorts och vad kommer kommunen göra för att radikalt minska 

kommunens kostnad för den inomkommunala linjetrafiken? 

2. Vilka krav har ställts och vilka krav kommer kommunen att ställa på den regionala 

huvudmannen för att kunna erbjuda ett samhällsekonomiskt mer effektivt 

trafiksystem inom kommunen?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Christer Sundqvist (M), 2019-10-18 

 Interpellation från Jesper Ek (L), 2019-10-04 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Christer 

Sundqvist (M). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 160    KS/2019:349  609 

 

Interpellation om besparingar inom förskolan  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och 

kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor 

 

 ”Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan? 

 Gör man någon konsekvensanalys? 

 Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellation från Inger Hult (L), 2019-10-15 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 161    KS/2019:329  650 

 

Motion  om Vision och strategi för integration i 
Katrineholm  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) och Sten 

Holmgren (C) har lämnat en motion om att skapa en vision och strategi för integration i 

Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande 

 

 ”att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete 

 att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration 

 att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar 

kommunens all verksamhet, för att uppnå målen” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) 

och Sten Holmgren (C), 2019-09-24 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

 Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 162    KS/2019:332  628 

 

Motion om en avgiftsfri kulturskola  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om 

en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande 

 

”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-09-30 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 163    KS/2019:350  028 

 

Motion om friskvårdsbidrag för alla  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om ett friskvårdsbidrag för alla. 

Motionen utmynnar i följande yrkande 

 

 ”Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad 

(eller motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag 

utan att själva behöva lägga ut beloppet 

 Personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka 

utnyttjandegraden av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydligt mätbara mål” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Jesper Ek (L) och Inger Hult (L) 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 164       

 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2019  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut. 

Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 

 

Äldreomsorg - SoL 

Särskilt boende   4 (2 kvinnor, 2 män) 

Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande. Ett beslut kommer att verkställas 

den 1 september 2019. 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS 

Bostad med särskild service för vuxna  5 (1 kvinna, 4 män) 

Upplysning: En sökande har tackat nej till två erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad 

som ska vara färdigställd under 2020.  

En sökande har skrivit kontrakt 2019-03-15 men inte flyttat in.  

En sökande har tackat nej till ett erbjudande. 

 

Biträde av kontaktperson   3 (3 män) 

Upplysning: Ett beslut avser att tidigare kontaktpersonsuppdrag avslutats på enskilds 

begäran. Ny kontaktperson verkställd från 2019-08-12. Ett annat beslut verkställdes 

2019-06-04. 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 

september 2019 till och med den 14 oktober 2022 

Kommun: Katrineholm 

Parti: Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

Ny ersättare: Alfandersson 

Avgåendeen ersättare: Magnus Esko 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för Lövkojan 

10, Kvarnen – etapp 1, del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun. 

_________________ 
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Reservation

5151 KF beslut på KS/201S:311212

Reservation mot: - Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av Järven 3

samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

Vi har bestämt sagt nej till Järvenskolan i Katrineholm. Det fanns ingen swot-analys
när beslut togs. Att bygga en ny högstadieskola med plats för ca 1300 elever i

Katrineholm är inte elev eller personalfrämjande. Vi har lyssnat till Nyköpings
'fstorskola" och inser att den är baserad på först och främst ekonomiföre
studieresultat. Nu när detaljplanen ska antas säger vi likaledes nej till den.
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Reservation

Katrineholm 201 9-10-21
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Revidering av lokala ordnin gsföreskrifter

Ett tiggeriförbud blir ett slag i luften då det inte löser några problem och förbättrar
inte situationen för den som tigger. 0m man inför ett tiggeriförbud så måste
kommunen ha en plan för hur man kan hjälpa de här människorna. För att införa ett
förbud krävs också att den verksamhet man vill förbjuda inte stöi den allmänna
ordningen. Vi har svårt att se att så skulle vara fallet. Vi anser att ett tiggeriförbud
dessutom är diskriminerande då åtgärden först och främst är riktad mot en folkgrupp,
nämligen de romer från Rumänien som befinner sig i kommunen.

" Vi yrkar på avslag på de föreslagna ändringarna i paragraf 12 och paragraf 23 som
gäller passiv insamling av pengar i förslaget till revidering av ordningsföreskrifter.
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l9:45:3I - Revidering av lokala ordningsftireskrifter
Rösta Ja ftir att bifalla styrelsens fiirslag, Nej ftir att avslå.
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Frånvarande

Torgerd Jansson (S)

Claudia Grathwolh (C)

Johan Söderberg (S)

Ulrica Truedsson (S)

Christoffer Öqvist (M)
Christer Sundqvist (M)
Göran Dahlström (S)

Anneli Hedberg (S)

Helena Giirtner (M)
Fredrik Olovsson (S)

Åsa Thorell-Russell (S)

Carl-Magnus Fransson (M)
Cecilia Björk (S)

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Marie-Louise Karlsson ( S)

Gunilla Magnusson (S)

Karin Frisk (S)

Linda Thompsson (S)

Michael Hagberg (S)

Tony Karlsson (S)

Roger Ljunggren (S)

Gunnar Ljungqvist (S)

Martina Henke (S)

Fredrik Malmström (S)

Fredrik Ahlman (M)
Zeljko Klemse (S)

Jan-Äke Asp (SD)

Mica Vemic (SD)

Ingvar Larsson (SD)

Jan Lilja (SD)

Elsie Egestål (SD)

Johan Hartman (M)
Linda Rosenlund (S)

Börje Söderström (S)

Johanna Karlsson (S)
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218 Ing-Britt Pettersson (S)

227 Britt Gustafsson (SD)

11 Ewa Callhammar (L)

12 Jesper Ek (L)

13 Victoria Barrsäter (C)

l5 Ann{harlotte Olsson (C)

23 Nicklas Adamsson (MP)

24 Inger Hult (L)

26 Marian Loley (KD)
27 Joha Frondelius (KD)

37 Thomas Selig (V)
38 Anita Johansson (V)

39 Tony Rosendahl (V)
205 Anders Gölevik (C)

210 Dag Dunås (KD)
226 Ami Rooth (MP)
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2l:17:27 - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 for Katrineholms kommun
Rösta Ja idag, Nej for återremiss
Minioritetsåterremiss kräver minst I 7 röster.

3i tag". D

Resultat
Ja

Nej

Frånvarande

30

2l
0

I
4

5

6

7

8

9

10

t6
l7
18

t9
20

2T

28

29

31

JJ

34

36

4l
42

43

44

20t
2tl
212

213

214

218

J

l2
13

15

Torgerd Jansson (S)

Johan Söderberg (S)

Ulrica Truedsson (S)

Christoffer Öqvist (M)
Christer Sundqvist (M)
Göran Dahlström (S)

Anneli Hedberg (S)

Helena Gåirtner (M)
Fredrik Olovsson (S)

Åsa Thorell-Russell (S)

Carl-Magnus Fransson (M)
Cecilia Björk (S)

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Marie-Louise Karlsson (S)

Gunilla Magnusson (S)

Karin Frisk (S)

Michael Hagberg (S)

Tony Karlsson (S)

Roger Ljunggren (S)

Gunnar Ljungqvist (S)

Martina Henke (S)

Fredrik Malmström (S)

Fredrik Ahlman (M)
Zeljko Klernse (S)

Johan Hartman (M)
Linda Rosenlund (S)

Börje Söderström (S)

Johanna Karlsson (S)

Leif Hanberg (S)

Ing-Britt Pettersson (S)

Claudia Grathwolh (C)

Jesper Ek (L)
Victoria Barrsäter (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)
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Nicklas Adamsson (MP)

Inger Hult (L)

Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)
Tony Rosendahl (V)
Jan-Åke Asp (SD)

Mica Vernic (SD)

Ingvar Larsson (SD)

Jan Lilja (SD)

Elsie Egestål (SD)

Anders Gölevik (C)

Bjöm Wahlund (L)

Dag Dunås (KD)
Ami Rooth (MP)

Britt Gustafsson (SD)
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miliöportiet de gröno
KATRINEHOTM

2019lozt
Reservation

Måttidspolitiskt program 2020-2An I KS/2019: 155

Eftersom våra tilläggsyrkanden (se nedan) till det Måltidspolitiska programmet avslogs reserverar vi oss mot
detta.

För Miljöpaniet de Gröna i Katrineholms kommun
Datum enligt ovan

Rooth

öka andelen ekologiska livsmedel.
På sidan 14 står följande mening "40 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska"

Vi yrkar att detta istället ändras till '60 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska"

Mindre kött och mer vegetarisk/vegansk kost
I stycket Minska mlingden kött på sidan 13 står ftiljande mening "Det åir bra att minska miingden kött till
frrmån fbr baljväxter och andra vegetabilier"

Vi yrkar att det efter den meningen skriv in en mening som lyder'därför ska vegetariska och veganska rätter
ses som självklara huvudalternativ på matsedeln"

I samma stycke står det sedan "Kött är det livsmedel som påverkar klimatet och miljön mest"

Vi yrkar på att det efter den meningen skrivs in en mening som lyder "därör bör det kött som väljs friimst
vara KRAV-miirkt eller svenskt viltkötf '

Utbud i skolcaf6er och liknande
I 12 punkten på sidan 9 står i andra meningen "Söta drycker, sötsaker och snacks börej tillhandahållas"

Vi yrkar att bör byts mot ska så att lydelsen i stället blir "Söta drycker, sötsaker och snacks ska ej
tillhandahållas"

Social och miljömässig hållbar utveckling på andra hålt i världen.
Längst ner i rutan på sidan 5 yrkar vi på att denna text inftirs som stycke tre:

Mat och livsmedel har tydliga etiska aspekter; genom den upphandling och de inköp vi gör
uttrycker vi den värdegrund som vår syn på människor, växter, djur, natur och det ekologiska
systemet vilar på.
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