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§ 158

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för
åren 2019-2022 (KS/2018:476)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för
mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Göran Dahlström (S)
Anneli Heberg (S)
Inger Fredriksson (C)
Johan Söderberg (S)
Ulrica Truedsson (S)
Joha Frondelius (KD)
Mica Vemic (SD)
Abdulahi Hassan (S)
Jesper Ek (L)
Marie-Louise Karlsson (S)
Lars Härnström (M)
Tony Rosendahl (V)
Christer Sundqvist (M)
Ersättare
Tony Karlsson (S)
Victoria Barrsäter (C)
Cecilia Björk (S)
Gunnar Ljungqvist (S)
John Ogenholt (KD)
Gunilla Magnusson (S)
Mikael Hagberg (S)
Camilla Hermansson (SD)
Thomas Selig (V)
Karin Frisk (S)
Christoffer Öqvist (M)
Nicklas Adamsson (MP)
Helena Gärtner (M)
2. Till ordförande tillika kommunalråd för samma period utses Göran Dahlström (S).
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M).
4. Till andre vice ordförande tillika oppositionsråd för samma period utses Inger
Fredriksson (C).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaterna partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse för mandatperioden 2019-2022
bestående av 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandatperioden är 1 januari 201931 december 2022.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar på att proportionellt val ska genomföras av ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen.
Vidare yrkar han votering för valet av andre vice ordföranden. Han nominerar Mica
Vemic (SD). Sedan tidigare är Inger Fredriksson (C) nominerad.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det krävs minst 4 röster för att kunna begära proportionellt
valsätt gällande val av ledamöter respektive ersättare i kommunstyrelsen. Hon finner att 6
ledamöter, samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, röstat för att så ska ske.
Ordföranden konstaterar mot denna bakgrund att proportionellt valsätt ska tillämpas och
genomföras avseende ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
Till valkontrollanter utses Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD).
Ordföranden beskiver valproceduren och vilka krav som gäller för valsedlarna.
Valet av ledamöter förättas i slutet i en urna efter upprop enligt tjänstgöringslistan.
Kommunsfullmäktiges sekreterare prickar av de röstande. Sammanräkning sker öppet på
plats i fullmäktigesalen. Samtliga valsedlar förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelar sig på valsedelgrupperna enligt följande:
S, M 30 röster
C, KD, L, V, MP 15 röster
SD 6 röster
Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna jämförelsetal
Plats
Jämförelsetal Valsedelgrupp
Ledamot
1
30
S,M
Göran Dahlström (S)
2
30/2=15
S, M *)
Anneli Heberg (S)
3
15
Inger Fredriksson (C)
C, KD, L, V, MP *)
4
30/3=10
Johan Söderberg (S)
S,M
Ordförandens sign

Justerandes sign
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30/4=7,5
15/2=7,5
6
30/5=6
15/3=5
30/6=5
30/7=4,29
15/4=3,75
30/8=3,75

S,M *)
C, KD, L, V, MP *)
SD *)
S , M *)
C, KD, L, V, MP *)
S , M *)
S, M
C, KD, L, V, MP *)
S , M *)

Ulrica Truedsson (S)
Joha Frondelius (KD)
Mica Vemic (SD)
Abdulahi Hassan (S)
Jesper Ek (L)
Marie-Louise Karlsson (S)
Lars Härnström (M)
Tony Rosendahl (V)
Christer Sundqvist (M)

*) Lottning har genomförts med vikta lotter för aktuella valsedelsgrupper som lagts i
urna under överseende av valkontrollanterna. Tjänsteman från
kommunledningsförvaltningen har därefter dragit lott. Det parti som stått angiven på
lotten har fått platsen.
Fullmäktiges ordförande konstaterar att Dahlström (S), Heberg (S), Fredriksson (C),
Söderberg (S), Truedsson (S), Frondelius (KD), Vemic (SD), Hassan (S), Ek (L),
Karlsson (S), Härnström (M), Rosendahl (V), och Sundqvist (M) har fått plats som
ledamöter i kommunstyrelsen.
Valet av ersättare förättas i slutet i en urna efter upprop enligt tjänstgöringslistan.
Kommunsfullmäktiges sekreterare prickar av de röstande. Sammanräkning sker öppet på
plats i fullmäktigesalen. Samtliga valsedlar förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelar sig på valsedelgrupperna enligt följande:
S, M 30 röster
C, KD, L, V, MP 15 röster
SD 6 röster
Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna jämförelsetal
Plats
Jämförelsetal Valsedelgrupp
Ledamot
1
30
S,M
Tony Karlsson (S)
2
30/2=15
Victoria Barrsäter (C)
C, KD, L, V, MP *)
3
15
S, M *)
Cecilia Björk (S)
4
30/3=10
Gunnar Ljungqvist (S)
S,M
5
30/4=7,5
John Ogenholt (KD)
C, KD, L, V, MP *)
6
15/2=7,5
Gunilla Magnusson (S)
S,M *)
7
6
S , M *)
Mikael Hagberg (S)
8
30/5=6
Camilla Hermansson (SD)
SD *)
9
15/3=5
Thomas Selig (V)
C, KD, L, V, MP *)
10
30/6=5
S , M *)
Karin Frisk (S)
11
Christoffer Öqvist (M)
30/7=4,29
S, M
12
15/4=3,75
Nicklas Adamsson (MP)
C, KD, L, V, MP *)
13
30/8=3,75
S , M *)
Helena Gärtner (M)
*) Lottning har genomförts med vikta lotter för aktuella valsedelsgrupper som lagts i
urna under överseende av valkontrollanterna. Tjänsteman från
kommunledningsförvaltningen därefter dragit lott. Det parti som stått angiven på
lotten har fått platsen.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Fullmäktiges ordförande konstaterar att Karlsson (S), Barrsäter(C), Björk (S),
Ljungqvist (S), Ogenholt (KD), Magnusson (S), Hagberg (S), Hermansson (SD),
Selig (V), Frisk (S), Öqvist (M), Adamsson (MP), Gärtner (M) har fått plats som
ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige beslutar därefter i enlighet med förslaget avseende beslutpunkterna två
och tre.
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande tillika oppositionsråd, Inger Fredriksson
(C) och Mica Vemic (SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Inger Fredriksson
(C) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Omröstning
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet av beslutspunkt 4. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande
gäller för Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 15 röster för Inger Fredriksson (C) och 6 röster för Mica Vemic (SD) utses Inger
Fredriksson (C) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 159

Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:478)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för
mandatperioden 2019-2022 enligt följande:
Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Linda Rosenlund (S)
Tony Karlsson (S)
Martina Henke (S)
Tommi Lycke (S)
Mariam Yassin Mahi (S)
Fredrik Ahlman (M)
Kenneth Svahn (M)
Victoria Barrsäter (C)
Alexander Forss (KD)
Inger Hult (L)
Ismail Abukar (MP)
Ingvar Larsson (SD)
Ersättare
Fredrik Malmström (S)
Christina Thorell (S)
Aini Blomkvist (S)
Joakim Truedsson (S)
Anette Larsson-Fredriksson (S)
Mohammed Ali (S)
Bo Sivars (M)
Ismaail Mahamed Mahamuud (M)
Leif Strand (C)
John Ogenholt (KD)
Petri Henriksson (L)
Evelina Dahlström (V)
Camilla Hermansson (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S).
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Ahlman (M).
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Inger Hult (L).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja bildningsnämnd för mandatperioden 2019-2022
omfattande, enligt reglementet, 13 ledamöter och 13 ersättare. Mandatperioden är 1
januari 2019–31 december 2022.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Ingvar Larsson (SD) ska utses till andre vice ordförande.
Sedan tidigare är Inger Hult (L) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Inger Hult (L) och Ingvar Larsson (SD).
Hon finner att fullmäktige beslutar utse Inger Hult (L) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Omröstning
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
En röst är blank och med 14 röster för Inger Hult (L) och 6 röster för Ingvar Larsson
(SD) utses Inger Hult (L) till andre vice ordförande i bildningsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
De valda
Troman
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 160

Val av ledamöter och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden för mandatperioden 2019-2022
(KS/2018:486)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
för mandatperioden 2019-2022 enligt följande:
Ledamöter
Ulrica Truedsson (S)
Lennart Olsson (S)
Karin Frisk (S)
Dan Jonsson (S)
Ing-Britt Pettersson (S)
Ove Melin (S)
Christoffer Öqvist (M)
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Emilia Tennmyr (C)
Joha Frondelius (KD)
Lennart Halvardsson (L)
Göran Svenningson (V)
Camilla Hermansson (SD)
Ersättare
Marita Sundqvist (S)
Tommy Ljungberg (S)
Ewa Fager (S)
Ajrula Ismailji (S)
Lilian Lunde (S)
Mikael Hedlund (S)
Christina Granberg (M)
Annie-Marie Carlsson (M)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Johanna Hellberg (KD)
Emma Bäck (L)
Whera Nyvell (MP)
Britt Gustafsson (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S).
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Christoffer Öqvist (M).
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD).
Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja vård- och omsorgsnämnd för mandatperioden 1 januari
2019-31 december 2022 omfattande 13 ledamöter och 13 ersättare.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Camilla Hermansson (SD) ska utses till andre vice
ordförande. Sedan tidigare är Joha Frondelius (KD) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Joha Frondelius (KD) och Camilla
Hermansson (SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Joha Frondelius (KD) till
andre vice ordförande i kommunfullmäktige.
Omröstning
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 15 röster för Joha Frondelius (KD) och 6 röster för Camilla Hermansson (SD)
utses Joha Frondelius (KD) till andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
De valda
Troman

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 161

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden
för mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:479)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för
mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Michael Hagberg (S)
Katarina Rosenlund-Svensson (S)
Börje Söderström (S)
Anna Ringdahl (S)
Tommy Eriksson (S)
Martin Edgelius (M)
Christer Johansson (M)
Bertil Carlsson (C)
Ulf Rosén (KD)
Nicklas Adamsson (MP)
Jan Lilja (SD)
Ersättare
Lars Gustavsson (S)
Carin Garbåge Kylestorp (S)
Jerry Emanuelsson (S)
Kerstin Engman (S)
Christer Johansson (S)
Oscar Dieden (M)
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Lars Levin (L)
Elisabeth Bohm (V)
Sanna Cronhielm (MP)
Britt Gustafsson (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Martin Edgelius (M).
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Michael Hagberg (S).
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Nicklas Adamsson (MP).
Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja bygg- och miljönämnd för mandatperioden 1 januari
2019-31 december 2022 omfattande 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Jan Lilja (SD) ska utses till andre vice ordförande. Sedan
tidigare är Nicklas Adamsson (MP) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Nicklas Adamsson (MP) och Jan Lilja
(SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Nicklas Adamsson (MP) till andre vice
ordförande i bygg- och miljönämnden.
Omröstning
Omröstning begärs som är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
Med 12 röster för Nicklas Adamsson (MP) och 6 röster för Lilja (SD) utses Nicklas
Adamsson (MP) till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Tre röster är
blanka.
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

14

2018-12-17

§ 162

Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:480)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kulturnämnden för
mandatperioden 2019-2022 enligt följande:
Ledamöter
Cecilia Björk (S)
Martin Alm (S)
Solbritt Eriksson (S)
Jarmo Erkinmikko (S)
Barbro Skogberg (S)
Carl-Magnus Fransson (M)
Ismaail Mahamed (M)
Carl-Johan Forss (KD)
Ewa Callhammar (L)
Ami Rooth (MP)
Saud Porovic (SD)
Ersättare
Ahmed Musse (S)
Inga Eriksson (S)
Rune Mårtensson (S)
Solveig Svensson (S)
Britt-Marie Emanuelsson (S)
Jarmila Kocourková (M)
Tuula Styrfält (M)

Anders Gölevik (C)
Alma Rabei (L)

Elisabeth Bohm (V)
Jan-Åke Asp (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Cecilia Björk (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Carl-Magnus Fransson (M)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Ewa Callhammar (L)
Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja kulturnämnd för mandatperioden 1 januari 2019-31
december 2022 bestående av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Saud Porovic (SD) ska utses till andre vice ordförande.
Sedan tidigare är Ewa Callhammar (L) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Ewa Callhammar (L) och Saud Porovic
(SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Ewa Callhammar (L) till andre vice
ordförande i bygg- och miljönämnden.
Omröstning
Omröstning begärs som är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 15 röster för Ewa Callhammar (L) och 6 röster för Saud Porovic (SD) utses Ewa
Callhammar (L) till andre vice ordförande i kulturnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 163

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:481)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i socialnämnden för
mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Marie-Louise Karlsson (S)
Gunnar Ljungqvist (S)
Johanna Karlsson (S)
Stefan Blomkvist (S)
Britt-Inger Karlsson (S)
Christer Sundqvist (M)
Anders Karlsson (M)
Hans Linke (C)
Marianne Körling Ström (L)
Thomas Selig (V)
Mica Vemic (SD)
Ersättare
Mari Ann Lundin (S)
Alf Andersson (S)
Anne Hagberg (S)
Reine Östlund (S)
Britt Severin (S)
Kerstin Therus (S)
Anneli Swärd (M)

lngvar Kylestorp (C)
Veronica Wiström (KD)

Soubhi Alsaied (V)
Elsie Egestål (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Marie-Louise Karlsson (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Thomas Selig (V)
Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

17

2018-12-17

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja socialnämnd för mandatperioden 2019-2022
omfattande 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Mica Vemic (SD) ska utses till andre vice ordförande.
Sedan tidigare är Tomas Selig (V) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Tomas Selig (V) och Mica Vemic (SD).
Hon finner att fullmäktige beslutar utse Tomas Selig (V) till andre vice ordförande i
bygg- och miljönämnden.
Omröstning
Omröstning begärs som är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. En röst är blank.
Med 14 röster för Tomas Selig (V) och 6 röster för Mica Vemic (SD) utses Tomas
Selig (V) till andre vice ordförande i socialnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 164

Val av ledamöter och ersättare i service- och
tekniknämnden för mandatperioden 2019-2022
(KS/2018:482)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden
för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Anneli Hedberg (S)
Leif Hanberg (S)
Åsa Thorell Russell (S)
Christer Ekstrand (S)
Britt Ejdwinsson (S)
Helena Gärtner (M)
Milos Smitran (M)
Claudia Grathwohl (C)
Joha Frondelius (KD)
Jöran Mathiesen (V)
Jan Lilja (SD)
Ersättare
Sven-Åke Johansson (S)
Ida Svensson (S)
Magnus Esko (S)
Jenny Lundborg (S)
Lars Åke Eriksson (S)
Fredrik Norén (M)
Fredrik Hermelin (M)
Anders Gölevik (C)
Mårten Gråthérus (L)
Roger Karlsson (MP)
Johnny Flemström (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Helena Gärtner (M)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD)
Reservation
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja service- och tekniknämnd med 11 ledamöter och 11
ersättare för mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Jan Lilja (SD) ska utses till andre vice ordförande. Sedan
tidigare är Joha Frondelius (KD) också nominerad till posten.
Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition
på nomineringarna av andre vice ordförande, Joha Frondelius (KD) och Jan Lilja
(SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Joha Frondelius (KD) till andre vice
ordförande i bygg- och miljönämnden.
Omröstning
Omröstning begärs som är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan.
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen.
Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för
Moderateranas partigrupp.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 15 röster för Joha Frondelius (KD) och 6 röster för Jan Lilja (SD) utses Joha
Frondelius (KD) till andre vice ordförande i service- och tekniknämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 165

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:484)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i valnämnden för
mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Michael Hagberg (S)
Jessica Ljunggren (S)
Tommi Lycke (S)
Katarina Rosenlund Svensson (S)
Bernt Jonasson (S)
Annie-Marie Carlsson (M)
Torbjörn Jonsson (M)
Dag Dunås (KD)
Anita Johansson (V)
Gudrun Lindvall (MP)
Mica Vemic (SD)
Ersättare
Britt Lennholm (S)
Birger Johansson (S)
Britt Severin (S)
Håkan Björndahl (S)
Carola Lindkvist Wahlbäck (S)
Oscar Dieden (M)
Helena Gärtner (M)
Mays Sabbagh (C)
Inger Hult (L)
Ami Rooth (MP)
Johnny Flemström (SD)
2. Till ordförande för samma period utses Annie-Marie Carlsson (M).
3. Till vice ordförande för samma period utses Michael Hagberg (S).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja valnämnd för mandatperioden 2019-2022 bestående av
11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Valnämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 166

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 20.15.
Överläggningarna återupptas klockan 20.40.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 167

Val av ledamöter till kommunrevisionen, 2019-2022
(KS/2018:487)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till kommunrevisionen för
mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
Jan-Olov Karlsson (S)
Rikard Eriksson (S)
Birgitta Hagdahl (S)
Lars F Eriksson (M)
Jan-Olof Blomster (L)
Solveig Karlsson (MP)
2. Till ordförande för samma period utses Jan-Olof Blomster (L).
3. Till vice ordförande för samma period utses Jan-Olov Karlsson (S).
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska ordförande väljas ur minoriteten. Mandatperioden är 1 januari
2019-31 december 2022. Uppdraget fullgörs dock till dess revisionen granskat
årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 168

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd för
åren 2019-2022 samt ändring i krisledningsnämndens
reglemente (KS/2018:477)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i
krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 enligt följande:
Ledamöter
Göran Dahlström (S)
Lars Härnström (M)
Inger Fredriksson (C)
Ersättare
Anneli Hedberg (S)
Marie-Louise Karlsson (S)
Joha Frondelius (KD)
2. Till ordförande för samma period utses Göran Dahlström (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Inger Fredriksson (C)
5. Krisledningsnämndens reglemente ändras till tre ersättare istället för sex ersättare.
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice och
andre vice ordförande samt av sex ersättare. Ersättarna ska vara ledamöter eller
ersättare i kommunstyrelsen. Majoritetspartierna (S) + (M) föreslår en förändring av
antalet ersättare i krisledningsnämnden så att endast tre (3) ersättare ska utses istället
för nuvarande sex. Mandatperioden är 1 januari 2019–31 december 2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 169

Val av ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:483)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för
mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:
Ledamöter
Gunilla Magnusson (S)
Lars-Erik Svensson (S)
Annika Wågenberg (S)
Torbjörn Jonsson (M)
Daniel Assai (KD)
Anita Johansson (V)
Ersättare
Bengt Eriksson (S)
Christina Simonsen (S)
Anders Forss (S)
Mirjana Cvrkalj (M)
Ferdi Youssein (C)
Björn Wahlund (L)
2. Till ordförande för samma period utses Gunilla Magnusson (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Monica Granström (S)
(Vingåkers kommun)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Anita Johansson (V)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja viadidaktnämnd för mandatperioden 2019-2022
bestående av 11 ledamöter och 11 ersättare. Enligt reglementet för nämnden utser
Katrineholms kommun 6 ledamöter och 6 ersättare. Vingåkers kommun utser 5
ledamöter och 5 ersättare. Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.
_________________
Beslutet skickas till:
Vingåkers kommun
Viadidaktnämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 170

Val av ledamot och ersättare i Lönenämnd Sörmland,
2019-2022 (KS/2018:485)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Johan Söderberg (S) som ledamot i Lönenämnd
Sörmland för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 samt Anders
Karlsson (M) som ersättare för samma period.
2. Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S).
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har sedan 2012 en gemensam lönenämnd med Gnesta
kommun. Nämnden består av två ledamöter och två ersättare. Katrineholms kommun
utser en ledamot och en ersättare, Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare.
Posten som nämndens ordförande innehas av ledamoten från Katrineholms kommun.
Posten som vice ordförande innehas av ledamoten från Gnesta kommun.
_________________
Beslutet skickas till:
Gnesta kommun
De valda
Troman
Löneenheten
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 171

Val av överförmyndare för mandatperioden 2019-2022
(KS/2018:488)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndare i Katrineholms kommun för
mandatperioden 2019-2022 välja Christin Hagberg (S).
2. Till ersättare för samma period väljs Hanna Loffart.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja överförmyndare och ersättare för mandatperioden 1
januari 2019-31 december 2022.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 172

Val av ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd
för mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:516)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i en med landstinget gemensam
patientnämnd för mandatperioden 2019-2022 enligt följande:
Ledamot
Christina Thorell (S)
Ersättare
Marian Loley (KD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare för Katrineholms kommun
att ingå i den patientnämnd som länets kommuner har gemensamt med landstinget
Sörmland.
_________________
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 173

Val av ledamot till gemensam nämnd för samverkan kring
socialtjänst och vård i Sörmland, 2019-2022
(KS/2018:515)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot i gemensam nämnd för
samverkan kring socialtjänst och vård i Sörmland, för mandatperioden 2019-2022
med Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) som ersättare.
Ärendebeskrivning
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 15
ledamöter. Av dessa utser landstinget sex ledamöter och respektive kommun en
ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare.
Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande och en vice
ordförande. Huvudmännen är överens om att Landstinget som värdkommun utser
ordförande och kommunerna i samverkan utser två vice ordföranden.
_________________
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 174

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 2019-2022
(KS/2018:490)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och personliga ersättare i
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst för mandatperioden
2019-2022 enligt följande:
Ledamöter
Abdulahi Hassan (S)
Berit Örtell (S)
Christoffer Öqvist (M)
Sten Holmgren (C)
Marian Loley (KD)

Personliga ersättare
Johanna Karlsson (S)
Michael Hagberg (S)
Mirjana Cvrkalj (M)
Lars Levin (L)
Thomas Selig (V)

2. Kommunfullmäktige väljer för samma period Jan-Olof Blomster (L) och Lars F
Eriksson (M)som revisorer i förbundsdirektionen.
Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR) ska enligt förbundsordningen bestå av nio ledamöter med nio personliga
ersättare. Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. Det är
förbundsdirektionen som utser ordförande och vice ordförande enligt den ordning
som regleras av förbundsordningen. Förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar utser bland kommunrevisorerna vardera två revisorer för
samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.
Mandatperioden är 1 januari 2019-31 december 2022.
_________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 175

Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
Vårdförbundet Sörmland mandatperioden 2019-2022
(KS/2018:514)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2019-2022:
Ledamot
Roger Ljunggren (S)
Ersättare
Jesper Ek (L)
Ärendebeskrivning
Numera är inte alla kommuner medlemmar i Vårdförbundet Sörmland och därför
samordnas inte längre nomineringen av ledamöter och ersättare till
förbundsdirektionen i den länsövergripande nomineringsprocessen.
Mandatperioden är 1 januari 2019-31 december 2022.
Val av revisor för granskning av förbundets verksamhet sker genom
kommunfullmäktige i Vingåkers kommun, enligt förbundsordningen för
Vårdförbundet Sörmland. Jan-Olof Blomster (L), Katrineholm, har utsetts som
ordinarie revisor av fullmäktige i Vingåker.
_________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 176

Val av partigruppledare i kommunfullmäktige
mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:527)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till partigruppledare i
kommunfullmäktige mandatperioden 2019-2022
Göran Dahlström (S)
Lars Härnström (M)
Jesper Ek (L)
Inger Fredriksson (C)
Joha Frondelius (KD)
Mica Vemic (SD)
Nicklas Adamsson (MP)
Tony Rosendahl (V)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse gruppledare för varje parti under mandatperioden.
Gruppledare erhåller årsarvode enligt arvodesbestämmelserna.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Troman
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 177

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden
2019-2022 (KS/2018:526)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler skall gälla i fråga om ersättares
tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna:
För ledamot tillhörande följande parti

Inträder ersättare i nedan angiven partiordning

S
M
C
KD
L
MP
V
SD

S, M
M, S
C, L, KD, MP, V
KD, L, C, MP, V
L, C, KD, MP, V
MP, V, C, L, KD
V, MP, L, C, KD
SD, C, KD, L, V, MP

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga
nämnder.
3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå
från den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive
uppdrag.
4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares
tjänstgöring i lag eller författning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Efter kontakt med partiernas företrädare har
ovanstående förslag upprättats.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-17, § 210
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 178

Revidering av arvodesbestämmelse (KS/2018:521)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
2. Arvodesbestämmelserna börjar gälla från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda har reviderats. De största förändringarna
är följande:
• ”med mera” är styrkt ur dokumentnamnet. Heter nu enbart arvodesbestämmelser
för förtroendevalda.
• Uppdateringar av laghänvisningar.
• Intyg av förlorad arbetsinkomst ska framöver lämnas in en gång per kalenderår.
• Interna kommunövergripande utbildningar undantas från bestämmelsen att övriga
uppdrag behöver godkännande av nämnd/-styrelseordförande.
• Namn på förtroendevalda har tagits bort, funktion och partibeteckning, där behov
finns, är kvar.
• Uppdragsgraden tas bort ur arvodesbilagan.
• Surfplatta ingår som arbetsutrustning till samtliga ledamöter, ersättare och
revisorer i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, undantaget
valnämnden.
Efter kontakt med partiernas företrädare har vissa justeringar i arvodesgraden för de
politiska uppdragen gjorts.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-17, § 211
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-10
• Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
_________________
Beslutet skickas till:
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 179

Grönplan Katrineholms stad (KS/2017:506)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterad 24
oktober 2018, där inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats efter
granskningen av Grönplan Katrineholms stad.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till Grönplan Katrineholms stad, daterad 201810-24 som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och
större parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna
tätbebyggd, och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till
rekreationsvänlig natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och
förtätas i förhållandevis hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga
bort gröna miljöer som är värdefulla för Katrineholmare, djur och växter.
Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar
utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge
en samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och
omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt i
framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och rekreativa
värden. Den anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda arbetet mot en
stärkt grönstruktur.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 174
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-24
Grönplan Katrineholms stad, antagandehandling, daterad 2018-10-24
Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-24

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Nicklas
Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) och Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 180

Sörmlandstaxan 2019 (KS/2018:421)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om
1. Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt
enkelbiljetter från den 1 januari 2019.
2. Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1dygn och 3-dygn.
3. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1
januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 4 oktober,
beslutades, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i
respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar
1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019 justeras enligt i
ärendet beskrivit förslag. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt
överenskommelsen angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.
Direktionen beslutade vidare, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att två nya produkter införs i
Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för 1-zon respektive 240 kronor för 2 eller flera
zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500
kronor för 2 eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under
giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och ungdomar.
Direktionen beslutade också, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner
förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 193
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
• Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 7
_________________
Beslutet skickas till:
Kollektivtrafikmyndigheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 181

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (KS/2018:420)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik från den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens
rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv
persontrafik.
Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget
500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris
motsvarande den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften
bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa
med och lösa giltigt färdbevis.
En omvärldsanalys visar att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift ligger lågt jämfört med
närliggande län och andra trafikföretag. Mot denna bakgrund är förslaget att
tilläggsavgiften höjs till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det
faktiska färdbeviset, och att det i samband med det införs en lägre tilläggsavgift på
250 kronor för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 194
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
• Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 8
_________________
Beslutet skickas till:
Kollektivtrafikmyndigheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 182

Ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS
1.18 (KS/2018:417)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enighet med vård- och omsorgsnämnden om förslag
till ändring i reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag på ändring i reglemente för
vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18. Ändringarna är av redaktionell karaktär.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 195
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201 8-11-06
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-09-27 § 91
• Förslag till revidering av KFS 1.18
_________________
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 183

Svar på motion om anordnande av en demokratidag
(KS/2017:478)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till pågåendearbete
med kommunplanen för nästa mandatperiod.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Ann-Charlotte Olsson (C),
Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L),
Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Ceith Landin (KD), John Ogenholt (KD),
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Nicklas Adamsson
(MP), Ylva G Karlsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars
Levin (L) och John-Erik Nyman (L) har lämnat in en motion om anordnande av en
demokratidag. I motionen lämnas följande yrkande:
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arrangera en demokratidag i
Katrineholm, öppen för alla med politiska uppdrag och för allmänheten.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 177
Ordförandens förslag till beslut. 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-09-13
Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister
Wistbacka (L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L), 2017-10-02.
_________________

•
•
•
•

Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Inger Hult
Jesper Ek
Lars Levin
John-Erik Nyman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 184

Svar på motion om medborgarinflytande (KS/2017:554)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Ann-Charlotte Olsson (C),
Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L),
Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Ceith Landin (KD), John Ogenholt (KD),
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Nicklas Adamsson
(MP), Ylva G Karlsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. I motionen lämnas
följande yrkande:
Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten
kan lämna in synpunkter innan beslut fattas.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 178
Ordförandens förslag till beslut, 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-09-24
Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C)
och Anita Karlsson (C), 2017-11-20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), AnnCharlotte Olsson (C), Göran Dahlström (S), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (L),
Victoria Barrsäter (C), Lars Härnström (M), Tony Rosendahl (V) och Ceith Landin
(KD).
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V), Ann-Charlotte Olsson (C), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek
och (L), Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen. Göran Dahlström (S) och
Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Sten Holmgren
Ann-Charlotte Olsson
Anita Karlsson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad
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§ 185

Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och
omsorg (KS/2018:10)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Ann-Charlotte Olsson (C),
Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L),
Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Ceith Landin (KD), John Ogenholt (KD),
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Nicklas Adamsson
(MP), Ylva G Karlsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att skapa
tidigt intresse för jobb inom äldre-handikappomsorg. I motionen lämnas följande
yrkande:
att kommunen skapar nya möjligheter i enligt med motionens intentioner för
ungdomar att påbörja praktik och jobb inom vård och omsorg.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Båda nämnderna föreslår avslag till motionen.
Bildningsförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens bedömning i
beredningen av ärendet är att det arbete som redan bedrivs motsvarar intentionerna i
motionen.
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utöver den beredning
som gjorts av ärendet inför bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
ställningstagande.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 179
Ordförandens förslag till beslut, 2018-10-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-08-13
Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-12-28
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018-06-08
Bildningsnämndens beslut § 24 2018-06-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan
Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), John Ogenholt (KD) och Jesper Ek (L).

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD) och Jesper Ek (L) yrkar bifall till
motionen. Johan Söderberg (S) och Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Marian Loley
Joha Frondelius
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 186

Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm
(KS/2017:475)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Ann-Charlotte Olsson (C),
Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Joha Frondelius (KD), Ceith Landin
(KD), John Ogenholt (KD), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson
(V), Nicklas Adamsson (MP), Ylva G Karlsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om Kafé
Fullmäktige. I motionen lämnas följande yrkande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 200
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Ordförandens förslag till beslut, 2018-11-15
Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-09-29

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger
Fredriksson (C), Lars Härnström (M), Anders Gölevik (C), Göran Dahlström (S),
Thomas Selig (V) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD), Anders Gölevik (C) Thomas Selig (V) och Tony Rosendahl
(V), yrkar bifall till motionen. Lars Härnström (M) yrkar, med instämmande av Göran
Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius
Marian Loley
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 187

Svar på motion om systematisk utvärdering när personal
slutar inom någon av Katrineholms verksamheter
(KS/2017:507)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till det pågående
arbetet utifrån den beslutade övergripande kompetensförsörjningsplanen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Joha
Frondelius (KD), Ceith Landin (KD), John Ogenholt (KD).
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L), Lars
Levin (L) samt John-Erik Nyman (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat
utvärderingsförfarande som motionen föreslår.
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar kommunens verksamheter står
inför. Färre ska försörja fler och både privat och offentlig sektor konkurrerar om
arbetskraften. Attraktionskraften som arbetsgivare är och kommer att bli allt
viktigare. En attraktiv arbetsgivare kan som motionen beskriver vara både diffust och
subjektivt och spänner över fler områden. Katrineholms kommun arbetar utifrån en
modell kallad ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Hur väl
kommunen lyckas inom dessa områden är vad kommunen signalerar i
arbetsgivarvärde. Tillsammans med ledarskapet är detta de starkaste verktygen
kommunen har för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser där människor vill
arbeta.
Övergripande kompetensförsörjningsplan (KF 2018-05-21 § 66) utgår från ARUBA.
En åtgärd var att systematisera avslutningssamtalen med årlig analys och ett
utvecklingsarbete pågår. Det är samtidigt en utmaning att nå samtliga medarbetare
som slutar, eftersom ett avslutningssamtal aldrig kan vara tvingande. Det finns
samtidigt flera skäl till varför jag som medarbetare väljer bort detta samtal.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 201
Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 31
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av
Katrineholms verksamheter, 2017-10-18

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan
Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Jesper Ek (L) yrkar bifall till motionen. Johan Söderberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________________
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Jesper Ek
Inger Hult
Lars Levin
John-Erik Nyman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 188

Svar på motion om att optimera hur vi använder våra
personella resurser (KS/2018:99)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående
processer och avtal.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Jesper Ek (L).
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) samt Lars Levin (L) har lämnat
en motion i vilken de yrkar att
− Samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad,
behörig eller legitimerad personals tid.
− Samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur
Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals
tid och kompetenser.
− Som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna
som skulle kunna utföras av annan personal där konkurrens inte föreligger.
− Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma
kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa
roller kräver samt vilka yrkesgrupper som kan rekryteras till de rollerna.
Det är vanligt att det inom yrkesgrupper med krav på utbildning, eller legitimation
finns beskrivet vilket arbete som inte kan utföras om behörighet eller legitimation
saknas. Nämnas kan till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, lärare
med flera. En utredning pågår också kring krav på socionomexamen inom
socialtjänster för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det finns inom vissa arbetsområden
också krav på en lägsta utbildningsnivå.
Inom flera förvaltningar pågår ett arbete för att avlasta vissa yrkesgrupper och öka
möjligheten till anställning för andra. Det finns också ett pilotprojekt i syfte att öka
den interna rörligheten inom förvaltningarna, men på sikt också inom hela den
kommunala verksamheten. Brist på kompetens, men också krav på heltid som norm
med utbildningstjänster är två av flera faktorer som bidragit till utvecklingen.
I det nyligen slutna läraravtalet åläggs lokala parter att stärka arbetet med
kompetensförsörjning och uppmärksamma hur arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning
påverkar kompetensförsörjning. Avtalet påtalar också vikten av att på varje
arbetsplats finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde
medarbetarens uppdrag. Därutöver ska de centrala parterna ta fram dialogmaterial om
bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Det finns samtidigt en risk med att arbeta med förtydligande av arbets- eller
funktionsbeskrivningar då detta kan medföra begränsningar och inte möjligheter,
vilket är viktigt att beakta i de arbeten som pågår.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 202
Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 32
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser, 2018-02-20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan
Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Jesper Ek (L) yrkar bifall till motionen. Johan Söderberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (L) med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Jesper Ek
Inger Hult
Lars Levin
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 189

Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag
(KS/2018:102)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson
(V), Nicklas Adamsson (MP), Ylva G Karlsson (MP).
Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) lämnat en motion i vilken de yrkar om att
införa ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag, i någon av Katrineholms kommuns
verksamheter. Detta i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö, få ned höga sjuktal i
kvinnodominerade yrken och att öka kommunens anseende som attraktiv
arbetsgivare. Motionärerna vill också se ifall sex timmars arbetsdag skulle kunna
bidra till att få bort schemalagda delade turer.
För att möta dagens utmaningar inom personalförsörjning och rådande
kompetensbehov har Katrineholms kommun tagit ett beslut om att införa heltid som
norm för alla medarbetare, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Beslutet
om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva
på sin lön och framtida pension samt bidra till goda möjligheter i form av
kompetensutveckling och karriärvägar.
Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer det behövas över en halv miljon
nya medarbetare i välfärden fram till 2023, om inga förändringar görs i arbetssätt,
organisation och bemanning. Befolkningsstrukturen innebär samtidigt att färre ska
försörja fler. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven
minska.
Katrineholms kommun står inför ett stort framtida rekryteringsbehov, där
heltidsarbete är en del av lösningen för att lyckas bemanna verksamheter utifrån den
växande välfärdssektorn. I kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan
(2018-05-21, § 66) beskrivs att Sveriges kommuner och landsting har beräknat hur
strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet skulle kunna minska behoven
av att rekrytera till olika verksamheter. Scenarierna är framtagna för att visa
strategiernas potential på lång sikt. De visar bland annat att om fler anställda går upp i
arbetstid och fler jobbar längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska
med över 20 procent, eller 115 000 personer.
Minskad arbetstid till sex timmar enligt motionen innebär att verksamheterna skulle
behöva rekrytera ännu fler än vad som redan beräknats i dagens prognoser Enligt
kompetensförsörjningsplanen uppgår antalet nyrekryteringar årligen till cirka 300
personer, något som idag upplevs som en stor utmaning för kommunen.

Ordförandens sign
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Det finns viss framtagen forskning som stödjer motionernas förslag på sex timmars
arbetsdag utifrån en arbetsmiljöaspekt. Forskning har visat att arbetstagare genom
förkortad arbetsdag får en ökad återhämtning. Motsvarande effekt av önskad
återhämtning kan också ses som en konsekvens vid införande av heltidsarbete.
Heltidsarbete innebär ofta en mer varierad arbetsbelastning, vilket kan medföra att
arbetssituationen blir mindre ansträngd för medarbetaren. Förhoppningen är att
arbetsmiljön kommer upplevas som bättre efter införandet av heltid som norm.
Motionärerna önskar se ifall en sex timmars reform kan bidra till att delade turer
upphör, vilket i teorin kan stämma. En schemaläggning med färre personaltimmar
kräver dock både fler huvuden och därmed ökade kostnader för att kunna bemanna,
utifrån ett oförändrat bemanningskrav. Resultatet skulle bli kostnadsmässigt dyrare än
dagens bemanning och kommunens rekryteringsutmaning skulle öka markant. Istället
kan motionärernas önskan om återhämtning och borttagande av delade turer uppfyllas
i och med en genomtänkt schemaläggning, där hälsoaspekten lyfts fram och
organiseras genom så kallade hälsosamma scheman. Något som blir nästa steg i
arbetsmiljöarbetet där fokus ska vara att identifiera och minimera organisatoriska
hinder för heltidsarbete. En viktig del i en anställning är medarbetarens möjlighet att
kunna vara delaktig och påverka sin schemaläggning, något som är ett av resultatmål
av reformen heltid som norm. Parametern ökat medarbetarengagemang kommer
årligen att följas upp liksom parametern minskad sjukfrånvaro då självbestämmande
över önskad sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling påverkar
hälsa positivt.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 203
Ordförandens förslag till beslut, 2018-11-15
Personalutskottets protokollsutdrag, 2018-10-10, § 33
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Motion om projekt med sex timmars arbetsdag

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan
Söderberg (S), Thomas Selig (V), Göran Dahlström (S) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till
motionen. Johan Söderberg (S) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande om bifall till
motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl
Olof Carlsson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 190

Interpellation med svar om barnfattigdomen i
Katrineholms kommun (KS/2018:461)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har ställt en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande med följande frågor
1. Vad har majoriteten för handlingsplan för att minska barnfattigdomen i
kommunen?
2. Hur många och vilka av åtgärdspunkter från förstudien om barnfattigdom har
implementerats?
3. Om några av åtgärdspunkterna inte har implementerats, varför har så inte skett?
4. Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs företagsranking. Hur ser
majoriteten på Rädda barnens ranking?
Ärendets handlingar
Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2018-11-21
Interpellation från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig
(V), 2018-10-31
_________________
•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 191

Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt
Katrineholms Industrihus AB (KS/2018:433)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.
Prognosen för KIAB:s och KFAB:s ekonomiska resultat på helårsbasis är positivt om
ca 2 mkr före skatt respektive ca 11,7 mkr före skatt.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 196
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201 8-11-05
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 40, 2018-10-01
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2018-10-01
• Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KFAB
• Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KIAB
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 192

Delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst
(KS/2018:431)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2018.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2018.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands
Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr
före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 197
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 18, 201810-04
• Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018.
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Västra Sörmlands Räddningstjänst
• Granskning av delårsrapport 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________

•
•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 193

Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland (KS/2018:458)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna
för kännedom.
Resultatet för perioden är minus 39 tkr. Prognosen for helåret pekar mot ett resultat
om 410 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 198
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
• Delårsrapport för perioden 2018-01 -01– 2017-08-31, Vårdförbundet Sörmland
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
• Granskning av delårsrapport 2018, Vårdförbundet Sörmland
• Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 194

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets (KS/2018:448)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018. Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet redovisar per den 31 augusti 2018 ett positivt resultat på
drygt 33 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 är ett
positivt resultat på cirka 22 miljoner kronor, jämfört med budget.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 199
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
• Direktionen protokoll 2018-10-04 § 2
• Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 195

Motion om mera motion i tidiga år (KS/2018:500)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en
motion om mera motion i tidiga år. Motionen utmynnar i följande yrkande
att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid
att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv
Ärendets handlingar
Motion från Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD),
2018-11-27
_________________
•

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 196

God Jul och Gott Nytt År
Kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet med att tillönska alla en God
Jul och ett Gott Nytt År.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

