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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 20.07 
 

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), 
Cecilia Björk (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Lili Márton (MP) 
(t.o.m. § 167), 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), Olof Carlsson (V), Åsa Thorell Russell (S), 
Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica 
Vemic (SD), Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD), Reijo Eriksson (-) 

 

Beslutande 
ersättare Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Ismail Mahamed 

Mahamuud (M), Ing-Britt Pettersson (S), Ami Rooth (MP) (fr.o.m. § 168), Lars Levin (L), 
John-Erik Nyman (L), Anita Johansson (V),  

 

Ersättare  Cathrine Thomsson (M), 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), Kjell Larsson (C) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson 
 

Utses att justera Zeljko Klemse (S), Ylva G Karlsson (MP),  
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-10-30 
Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §162 - §177 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §162 - §177 
 

Sammanträdes  
datum 2017-10-23 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-10 11-31 03 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-11-24 28 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 162 
Kommunikatören Daniel Hjalmarsson informerar om de möjligheter till delning som 
finns inom systemet för Webbtv-sändning.  
 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 163 

Entledigande av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i 
kulturnämnden  (KS/2017:469)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Karlsson (M) från uppdraget som ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden från den 1 november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnar Karlsson (M) har inkommit med begäran om att bli entledigad från uppdraget 
som ledamot tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden från den 1 november 2017. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Gunnar Karlsson 
Kulturnämnden 
Löneenheten 
Troman  
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 164 

Entledigande och val av ledamot i kulturnämnden  
(KS/2017:479)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ledamot 

i kulturnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Saud Porovic (SD) som ersättare i kulturnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Saud 
Porovic (SD) som ledamot i kulturnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Henrik Larsson 
Saud Porovic 
Valnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 165 

Begäran om entledigande som huvudman i Sparbanken 
Sörmland  (KS/2017:480)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som huvudman i 
Sparbanken Sörmland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som huvudman i Sparbanken Sörmland.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Henrik Larsson 
Sparbanken Sörmland 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 166 

Entledigande och val av ersättare i valnämnden  
(KS/2017:481)  
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ersättare 
i valnämnden. 

• Kommunfullmäktige utser Johnny Flemström (SD) som ersättare i valnämnden 
för tiden till och med den 31 december 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i valnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Johnny 
Flemström (SD) som ersättare i valnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Henrik Larsson 
Johnny Flemström 
Valnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 167 

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms 
kommun  (KS/2017:463)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2017 för Katrineholms kommun till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 40,6 miljoner 
kronor för kommunen. Prognos för helår 2017 uppgår till 19,4 miljoner kronor. 
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och 
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 81,3 miljoner 
kronor före extraordinära poster. 
 
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa 
prognoser för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende 
resultatmålen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-11, § 185 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-05 
• Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2017-08-31 
• Revisorernas utlåtande 2017-10-17 med granskningsrapport  
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson 
(MP), Olof Carlsson (V), Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Lars Härnström 
(M), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Monica Johansson (S), Kjell Larsson 
(C) och Johan Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkanden  
Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Anneli Hedberg 
(S), Ulrica Truedson (S), Lars Härnström (M), Olof Carlsson (V), Johan Söderberg 
(S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Monica Johansson (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång  
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 168 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.25. 
Överläggningarna återupptas klockan 19.55. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 169 

Redovisning av obesvarade motioner  (KS/2017:186)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 19 
september 2017 fanns sammanlagt elva obesvarade motioner. 
 
Den äldsta, motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms 
kommun, väcktes i kommunfullmäktige i augusti 2016. Sammanställningen 
inkluderar de motioner som väcktes i kommunfullmäktige den 18 september 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-27, § 171 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-09-19 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-09-19 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 170 

Fråga om anordnande av språkbiennal  (KS/2017:477)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har inlämnat en fråga riktad till bildningsnämndens ordförande 
gällande anordnande av språkbiennal. Följande fråga framställs: 
Hur långt har planerna på anordnande av en språkbiennal kommit nu, ett år senare? 
 
Ärendets handlingar 

• Fråga från John-Erik Nyman (L) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Överläggningen förklaras därefter avslutad. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 171 

Motion om Kafé Fullmäktige  (KS/2017:475)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
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 

• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-09-29 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 172 

Motion om anordnande av en demokratidag  
(KS/2017:478)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
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 

• 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 

_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 173 

Interpellation om förskolan i Katrineholm  (KS/2017:501)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om förskolan i Katrineholm. Interpellationen utmynnar i följande frågor: 
• Hur många barn i snitt är det idag per avdelning? 
• Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj 

nästa år? 
• Hur många barn står idag i kö till förskoleplats? 
• Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader? 
• Får alla barn plats inom fyra månader? 
• Hur många procent får plats på förstahandasvalet av förskola? 
• Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans 

läroplan? 
• När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-10-12 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 174 

Interpellation om personalens sjukfrånvaro inom 
förskolan  (KS/2017:502)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om personalens sjukfrånvaro inom förskolan. Interpellationen utmynnar i 
följande frågor: 
• Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan? 
• Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro? 
• Hur många är det som är långtidssjukskrivna på heltid respektive deltid? 
• Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade? 
• Kan du se ett samband mellan sjukfrånvaron och de stora barngrupperna inom 

förskolan? 
• Vad kostar sjukfrånvaron som är inom  förskolan? 
• Har alla långtidssjukskrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-10-10 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 175 

Interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid  
(KS/2017:510)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om språkintroduktionsprogrammets framtid. Interpellationen utmynnar i 
följande frågor: 
Fråga 1: Finns det någon analys och utvärdering på att detta är bra för eleverna på 
språkintroduktionsprogrammet att skiljas från dom ”svenska” ungdomarna när dom 
studerar på Duveholmsgymnasiet? 
 
Fråga 2: Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-10-19 
_________________ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 176 

Motion om systematisk utvärdering när personal slutar 
inom någon av Katrineholms verksamheter  
(KS/2017:507)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
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 systematisk 
utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter. I 
motionen lämnas följande yrkande:  
att personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett 
standardiserat utvärderingsförfarande som föreslås i enlighet med motionens 
intentioner. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister 
Wistbacka (L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L), 2017-10-18 

_________________ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 177 

Motion om kommunalt ansvar för fordon- och 
personskador  (KS/2017:508)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD) och Filip Lindahl (SD) har 
lämnat in en motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador. I motionen 
lämnas följande yrkande: 
att kommunen tar fullt ekonomiskt ansvar för de person och fordonsskador som 
framgent uppstår på grund av bristande  underhåll av kommunens gatunät. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD) och Filip 
Lindahl (SD), 2017-10-18 

_________________ 
 
 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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