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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 20.50 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice ordförande, Anita 
Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan 
Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian Loley 
(KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S) 
(fr.o.m. § 150 ), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ann-
Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lili Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera 
Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Tommi Lycke 
(S), Tony Karlsson (S), Monica Johansson (S), Camilla Lundh (S), Håkan Björndahl (S), 
Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Åsa Thorell Russell (S), 
Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse (S), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD) 

Beslutande
ersättare

Christer Ekstrand (S) (t.o.m. § 149), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Lars Levin 
(L)  

Ersättare Christer Ekstrand (S), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson 
(S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Ann-Marie 
Andersson (S), Gunnel Bergh (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami 
Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), John-Erik Nyman (L), Ghaidaa Al-Kinani (C), Kjell 
Larsson (C), Anita Johansson (V) 

Övriga  
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson 
 

Utses att justera Cecilia Björk (S), Inger Hult (L) 
Justeringens  
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2017-09-25 
Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §140 - §161 

Ordförande ………………………………… 

Justerande ………………………………… ………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §140 - §161 
Sammanträdes  
datum

2017-09-18 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2017-09-26 Datum för anslags  
nedtagande 

2017-10-20 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 140 

  
Resurscenterns kulturgrupp (inom- vård och omsorgsförvaltningen) framför ett 
arrangemang som tagits fram mot bakgrund av Katrineholm 100 år 
 
Därefter informeras om plan för utrymning av sammanträdeslokalen och nya kameror 
för webb-TV. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 141 

Ändring i dagordningen  
Följande förändringar föreslås i dagordningen 
• Det valärende som tillkommit behandlas i samband med övriga valärenden. 
• Ärendet Nyproduktion av bostadslägenheter sam garage och parkering i 

kvarteret Pantern 2, etapp 2 läggs sist i dagordningen. 
• Ärendet Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens 

lokal vid Rådmannen 4 utgår från dagordningen då detta återkommer för 
hantering av fullmäktige i Övergripande plan med budget 2018-2020. 

 
Kommunfullmäktige godkänner ändringarna och godkänner i övrigt dagordningen i 
enlighet med utskickad kallelse. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 142 

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  (KS/2017:425)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Sofie Gårdholt (M) från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Mirjana Cvrkalj (M) som ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sofie Gårdholt (M) har i meddelande den 28 augusti 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat 
Mirjana Cvrkalj (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sofie Gårdholt  
Mirjana Cvrkalj 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 143 

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden  
(KS/2017:240)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Mellqvist (SD) som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har sedan den 24 april 2017 en vakant plats som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Lars-Olof Mellqvist 
(SD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Lars-Olof Mellqvist 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 144 

Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun  
(KS/2016:442)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun. 
Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för aktuellt år. 
 
Reservation 
Mot beslutet, till förmån för sina yrkanden, reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten 
Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Marian Loley (KD), 
Joha Frondelius (KD), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell 
(MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms 
kommun, till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Det övergripande målet för planen är användning av kemiska produkter och varor 
som innehåller farliga ämnen ska minska. Planen presenterar tre övergripande 
inriktningsmål  
1. Den totala mängden farliga ämnen ska minska 
2. Exponeringen för farliga ämnen ska minska 
3. Konsumenternas kunskap om kemikalier ska öka 
 
Planen har varit remitterad till kommunens nämnder och bolag.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunsstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 148 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-24 
• Bygg- och miljönämndens protokoll, 2017-04-12, § 41 
• Förslag till Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun, 2017-04-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Tony 
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Lilli Márton (MP), Lars Levin (L), Ylva G 
Karlsson (MP) Joha Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Martin Edgélius (M) yrkar, med instämmande av Lars Levin (L), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Lilli Márton (MP) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD), bifall till 
Kemikalieplanen men att kommunen ska tillämpa upphandlingsmyndighetens 
kriterienivå avancerad vid upphandling. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ylva G Karlsson (MP) yrkar även, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD), att kommunstyrelsen ska årligen 
informeras om hur arbetet med Kemikalieplanen fortskrider samt att den ska årligen 
revideras. 
Martin Edgélius (M) yrkar avslag på Lilli Márton (MP) med fleras yrkande och Ylva 
G Karlsson (MP) med fleras tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 
propositionsordning, vilken kommunfullmäktige godkänner. Det innebär att hon först 
ställer proposition på Lilli Márton (MP) med fleras yrkande och Martin Edgélius (M) 
avslagyrkande på detta och därefter på kommunstyrelsens förslag och om fullmäktige 
bifaller detta ställer hon slutligen proposition på Ylva G Karlsson (MP) med fleras 
tilläggsyrkande Martin Edgélius (M) avslagyrkande på detta. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Lilli Márton (MP) med fleras yrkande och 
finner att fulmäktige avslår detta. Ordförande ställer sedan proposition på 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller detta. Slutligen ställer 
hon proposition på tilläggsyrkandet och finner att fulmäktige avslår detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 145 

VA-taxa för Katrineholms kommun  (KS/2017:363)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till taxa för 
Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från den 1 januari 
2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag 
till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(VA-taxa). 
 
VA-taxan är en del av kommunens författningssamling. De revideringar som föreslås 
(i form av tillkommande text och text som ska utgå) är markerade i det bifogade 
taxeförslaget. De ändringar som föreslås är höjning av anläggningsavgiften, 
redaktionella ändringar, prisjusteringar för ett antalbrukningsavgifter i taxeförslagets 
§§ 12 och 15. 
 
De föreslagna ändringar går tillbaka till den översyn som Sörmland Vatten och Avfall 
AB (SVAAB) gjort och som syftar till att få lika taxeföreskrifter i de tre kommunerna 
Katrineholm, Flen och Vingåker. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har förvaltningen haft underhandskontakter med SVAAB. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 142 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-11 
• Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB, § 

7, 2017-06-08 
• Skrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, 2017-05-30 
• Förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning – VA-

taxa 
• Förtydlignade gällande anläggningsavgifter Sörmland vatten och Avfall AB 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan 
Hartman (M), Sten Holmgren (C) och Olof Carlsson (V). 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-18   9 
 
Förslag och yrkande 
Johan Hartman (M) yrkar, med instämmande Sten Holmgren (C), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 146 

Förvärv av aktier i Inera AB  (KS/2017:255)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera 

AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda 
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2016 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SKL Företag 
AB förvärvade Inera AB. Därpå har samtliga landsting och regioner beslutat sälja 
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Detta har möjliggjort att 
samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed 
bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster. 
 
Inera AB:s huvudsyfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av 
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade 
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Enligt bolagsordningen, 
ska Inera AB samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar, till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 143 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-21 
• Missiv: Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017-03-24 
• Förvärv av aktier i Inera AB 
• Aktieöverlåtelseavtal 
• Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB 
• Aktieägaravtal avseende Inera AB 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv för Inera – förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 
• Årsrapport 2015, Inera 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 147 

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums 
stadgar  (KS/2017:414)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, till Installatörernas Utbildningscentrum, framföra 
att Katrineholms kommun inte har något att erinra gällande förslaget till ändrade 
stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till 
ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.  
 
Enligt gällande stadgar ska fullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas 
som är av principiell betydelse. Stadgeändring kräver beslut av två på varandra 
följande årsstämmor med minst en månads mellanrum. 
  
Enligt IUC är förslaget framtaget mot bakgrund av formaliaskäl och innehåller inga 
större förändringar. Stadgeändring i sig kan dock betraktas vara av principiell 
betydelse. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 144 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-21 
• IUC:s protokoll 2017-08-17, med stadgar för Stiftelsen för Installatörernas 

Utbildningscentrum 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Installatörernas Utbildningscentrum, IUC 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 148 

Förändring av ansvarsområden - kultur- och 
turismnämnden samt kommunstyrelsen  (KS/2017:221)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändring av 

ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen, i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ansvaret för kommunens 
turismverksamhet ska läggas som en övergripande uppgift inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar av 
reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns författningssamling 
nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms kommuns 
författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden) 

3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ändring av benämning på 
kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika kultur- och 
turismförvaltningen till kulturförvaltningen. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 
2017. 

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och 
turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala 
turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I 
och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra 
benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till 
kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av 
reglementena för respektive nämnd. 
 
Kultur- och turismnämnden behandlade ärendet på nämndens sammanträde den 25 
april 2017, § 24. Kultur- och turismnämnden beslutade att tillstyrka 
kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt 
förslaget till revidering av reglementet för kultur- och turismnämnden med den 
ytterligare ändringen i paragraf ett i lydelsen vad gäller fritidsgårdar, att ta bort delen 
”med undantag för den del som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge 
och Strångsjö”. Kultur- och turismnämnden föreslog också att samarbetsorgan eller 
rutiner fastställs, till exempel i form av ett kommunalt råd där representanter från 
kulturförvaltningen ingår. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att även då ansvaret för den 
kommunala turismverksamheten flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde, måste 
ett samarbete ske mellan näringsliv, turismföreträdare, samhällsplanerare och 
förvaltningar inom kommunen, för att turismen ska kunna utvecklas.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 147 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-24 
• Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, 2016-04-25, § 24 
• Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06 
• Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling 

1.02 
• Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns 

författningssamling 1.07 
• Samverkansprotokoll kultur- och turismförvaltningen, 2017-06-20 
• Samverkansprotokoll samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-28 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Inger 
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), 
Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S), och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Lars Härnström (M) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Ylva G 
Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S) och Göran Dahlström (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Fredriksson (C) yrkar, instämmande av 
Tony Rosendahl (V), avslag på kommunstyrelsens förslag då de anser att nya 
komunfullmäktige ska ta ställning. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
innebär att hon avser att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och 
avslagsyrkandet. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
 
Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet 
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och turismnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 149 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.25. 
Överläggningarna återupptas klockan 19.50. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-18   15 
 
§ 150 

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 
1.04  (KS/2017:355)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ansvarar för 

kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens reviderade för slag till 
nämndreglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente. 
Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Bygg- och miljönämnden förslår att nämnden får ansvaret utöva tillsyn enligt den nya 
lagen och som en konsekvens av detta är nämndreglementet i behov av anpassning. I 
sammanhanget föreslår och nämnden några smärre, redaktionella ändringar i 
reglementet. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 148 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-17 
• Delegationsprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-16 
• Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden med införda 

revideringsförslag (sidan 3) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 
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§ 151 

Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m  
(KS/2017:412)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda m.m, bilaga 1 med följande namn och uppdrag 
• Marie-Louise Karlsson (S), socialnämndens ordförande  
• Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande 
• Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens (under namnändring till 

kulturnämnden fr.o.m. 1 oktober 2017) 1: vice ordförande  
• Fredrik Ahlman (M), bildningsnämndens 1:e vice ordförande  
 
2. Vidare föreslås att följande stycke i bilaga 2 ska utgå 
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6 procent av 
riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är maximalt 
arvode dock 1.75 procent per dag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sett över arvodesbestämmelsernas bilaga 1 och 2 
utifrån nedanstående: 
 
Kommunfullmäktige valde den 15 maj 2017 Marie-Louise Karlsson (S) till ny 
ledamot tillika ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september 
2017 till och med den 31 december 2018. Marie-Louise Karlsson (S) bör därmed 
tillföras i arvodesbilagan som socialnämndens ordförande. Ersättningen är oförändrad 
för uppdraget. 
 
Det har visat sig att bilaga 1 i Arvodesbestämmelserna behöver uppdateras med 
tidigare beslutade val enligt följande (ersättningar har utbetalats från beslutsdatum för 
valen) 
• Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande med 

ersättning för uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode 
• Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens 1 vice ordföranden med 

ersättning för uppdraget med 5 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode 
• Fredrik Ahlman, bildningsnämndens 1:e vice ordförande med ersättning för 

uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode 
 
I arvodesbilaga 2 anges att ”Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 
1.6 procent av riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med 
fullmäktigesammanträde är maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.” Detta har 
uppmärksammats då konsekvensen blir att ledamöter och ersättare får lägre ersättning för 
fullmäktige- och nämndsammanträde som förlagts till samma dag jämfört med om 
sammanträdena är förlagda till olika dagar. 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 149 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-20 
• Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2, med föreslagna 

ändringar markerade 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Marie-Louise Karlsson 
Christoffer Öqvist 
Gunnar Karlsson 
Fredrik Ahlman 
Löneenheten 
Akten 
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§ 152 

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  (KS/2017:332)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten 
framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden 
har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt 
genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunalstyrelsens räkning 
och har i beredningen inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför 
förvaltningen föreslår att delårsrapporten läggs till handlingarna. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 150 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-26 
• Sammanträdesprotokoll från direktionens sammanträde, 2017-05-12, § 3 
• Delårsrapport 1 2017, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundets Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 
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§ 153 

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
(KS/2017:329)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) avseende 
länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin 
verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam 
verksamhet och kostnader.  
 
Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2016, har Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med förbundsordningen och 
planeringsprocessen, företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av 
verksamhet och budget för perioden 2018-2020.  
 
Mot bakgrund av genomförda samråd, konstaterar förbundet att den nu föreliggande 
beslutsversionen av ”Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020)” avseende 
länsgemensam verksamhet och kostnader i allt väsentligt är i linje med den tidigare 
beslutade samrådsversionen.  
 
Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar (för 
Katrineholms del beslutade kommunstyrelsen om trafikbeställningen den 31 maj 
2017), varför budgeten endast avser den länsgemensamma verksamheten och 
kostnaderna. Budget som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och 
fastställs efter medlemmarnas trafikbeställning. Detta ska ske senast vid 
förbundsdirektionens sammanträde i november 2017.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 151 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-29 
• Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 2, 

2017-05-12 
• Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) avseende länsgemensam 

verksamhet och kostnader 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundets Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 
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§ 154 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018  (KS/2017:421)  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till sammanträdesdagar 

för kommunfullmäktige under 2018. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 
18.00 med undantag för den 19 november då sammanträdet börjar klockan 08.30. 
Beslutet avseende fullmäktiges sammanträden november och december är 
preliminärt. 

2. Kommunfullmäktige uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att 
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och 
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet 
med kommunstyrelsens inlämningstider. 

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C),Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), 
Lars Levin (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Lilli Márton (MP), Ylva 
G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar (med undantag för den 8 oktober) och 
kommunfullmäktige på måndagar.  
 
Kommunfullmäktige som tillträder under hösten 2018 efter valet har att ta ställning 
till sina sammanträdestider varför förslaget i den delen anger preliminära tider. 
 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Anmärkning 
   15 januari 
31 januari  12 februari 
28 februari  19 mars  KS årsredovisning 2017  
28 mars  16 april  Årsredovisning 2017 
     KS internkontrollrapport 
25 april  21 maj  KS planeringsdirektiv 2019 
     KS nämndernas 
     internkontrollrapport 
30 maj  18 juni 
20 juni  20 augusti 
29 augusti  17 september  KS underlag för övergripande 
     Plan med budget 2019-2021 
26 september    KS egen delårsrapport 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-09-18   21 
 
8 oktober  15 oktober (nya  Delårsrapport för kommunen
     fullmäktige) 
24 oktober  19 november (prel.) Övergripande plan med budget 
     2019-2021 
28 november  17 december (prel.) 
19 december    KS plan med budget 2019 
 
Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande 
 
Årsredovisningen för 2017   1 mars  
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars  
Underlag för övergripande plan  31 augusti   
med budget 2019-2021    
Delårsrapport för 2019   30 september 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-08-30, § 152 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-22 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran 
Dahlström (S) och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ewa Callhammar (L) 
yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska börja klockan 16.00 och sluta senast klockan 21.00, med undantag 
för den 19 november. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för yrkanden som framförts och den 
propositionsordning som hon avser att tillämpa. Det innebär att hon först avser att 
ställa proposition på Ewa Callhammars (L) och Joha Frondelius (KD) yrkande och 
därefter på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 
 

Därefter ställer ordföranden proposition på Ewa Callhammars (L) och Joha 
Frondelius (KD) yrkande och finner att fullmäktige avslår detta. Hon ställer sedan 
proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med detta. 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Revisorerna 
Akten  
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§ 155 

Svar på interpellation om bostadssituationen i 
Katrineholms kommun  (KS/2017:435)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
med följande frågor 
 
1. Hur tänker NI lösa bostadsbristen för utsatta människor på kort och lång sikt? 
2. När kommer den politiska ledningen avlasta socialtjänsten från bostadsförmedling 

som inte är förvaltningens uppgift? 
3. Kommunens tillväxt i fråga om fler invånare har mestadels bestått av människor 

som flytt från oroliga delar av världen och flyttat till Katrineholm. Hur ser du på 
denna utveckling med tanke på kommunens vision år 2030 med 40 000 invånare? 

 
Ärendets handlingar 
Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2017-09-13 
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-09-04 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 156 

Motion om hälsovård i arbetstiden  (KS/2017:420)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat in en motion hälsovård på 
arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att rätt till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 
cytologprov och PSA-prov inför för personal som är anställd inom Katrineholms 
kommun.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C), 2017-08-22 
_________________ 
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§ 157 

Motion om förstudie av parkeringshus  (KS/2017:422)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om uppdrag om 
förstudie av parkeringshus. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett 
parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V), 2017-08-21 
_________________ 
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§ 158 

Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms 
kommun  (KS/2017:442)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att införa 
äldreboendegaranti i Katrineholms kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 och lämna 
förslag på hur detta snarast kan införas i vår kommun.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-09-06 
_________________ 
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§ 159 

Meddelande  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - andra kvartalet 2017 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2017. 
 
För andra kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 
_________________ 
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§ 160 

(Ny) Fråga om tillgänglighetsanpassningar vid Djulö  
(KS/2017:449)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) har inlämnat en fråga riktad till service- och tekniknämndens 
ordförande, gällande tillgänglighetsanpassningar vid Djulö. Följande frågor framställs 
 
Vilka planer finns det för tillgänglighetsanpassningar på Djulöområdet framöver och 
hur ser de ut? 
Är det möjligt att genomföra den anpassning som jag tar upp i den här skriftliga 
frågan? 
 
Ärendets handlingar 

• Fråga från Tony Rosendahl (V), 2017-09-11 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Anneli 
Hedberg (S). 
 
Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligt. 
_________________ 
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§ 161 

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och 
parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2  (KS/2017:375)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Katrineholms Fastighets AB:s investeringsutgift på 
38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för ombyggnad av mark samt 
byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna 
investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av 
nytt hus i kvarteret Pantern 2. Styrelsen överlämnade beslutet till 
kommunfullmäktige.  
 
Planeringen är att uppföra ett nytt hus med sammanlagt 29 bostadslägenheter. 
Byggnaden uppfyller normen för fullt investeringsbidrag från staten och hyran är 
beräknad till 1 365 kronor per kvadratmeter och år. Produktionskostnaden är 
beräknad till 38 500 000 kronor. 
 
Enligt kommunens ägardirektiv för KFAB, § 5 om underställningsplikt, ska bolaget 
inhämta kommunfullmäktiges yttrande rörande större investeringar. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 
Förvaltningen har inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför 
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets investering och 
föreslår fullmäktige godkänna KFAB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-08-30, § 141 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-09 
• Sammanträdesprotokoll från Katrineholms Fastighets AB, § 27, 2017-06-16 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Fredrik Olovsson (S) och Joha 
Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 
Fredrik Olovsson (S) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholms Fastighets AB 
Akten 
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