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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm klockan 18:00 – 22:20 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande (ej ordf § 220), Annie-Marie Carlsson (M) (ordf § 220), 1:e 
vice ordförande, Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), 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) (§§ 199 – 224), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), 
Fredrik Olovsson (S), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), 
Ann-Charlotte Olsson (C) (§§ 199 – 222), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lili Márton 
(MP) (§§199 – 222), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), 
Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tony Karlsson (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), Johanna Karlsson (S), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Reijo Eriksson (-) 

 

Beslutande 
ersättare Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Christina Simonsen (S), 

Stefan Blomkvist (S) (§§ 199 - -211), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), 
Leif Hanberg (S) (§§212 – 231), Ami Rooth (MP) (§§ 223 – 231), Kjell Larsson (C) (§§ 
223 - 231), Ingemar Björklund (KD) (§§ 225 – 231) 

 

Ersättare  Leif Hanberg (S), Ann-Marie Andersson (S), Gunnel Bergh (S), Ingemar Björklund (KD), 
Inger Björklund (KD), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Lars Levin (L), John-Erik 
Nyman (L), Kjell Larsson (C), Anita Johansson (V) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson 
 

Utses att justera Christoffer Öqvist och Joha Frondelius 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-12-22 

Underskrifter Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §199 - §231 
Marie Sandström Koski 

Ordförande …………………………………               …………………………………. 
 Torgerd Jansson     Annie-Marie Carlsson (§ 220) 
 ………………………………… 

Christoffer Öqvist 
………………………………… 
Joha Frondelius 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §199 - §231 
 

Sammanträdes  
datum 2017-12-18 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-12-22 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-01-16 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 199 

Utdelning av arbetsmiljöutmärkelsen  
Dagens sammanträde inleds med utdelning av priset Katrineholms kommuns 
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2017. Utdelningen sker genom personalutskottets 
ordförande Johan Söderberg (S). Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen verkar 
kommunen för att uppmärksamma insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute 
på de olika arbetsplatserna.  
 
Mottagare av priset i år är arbetsgruppen Viljan inom socialpsykiatrin. 
___________________ 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 200 

Allmänhetens fråga  (KS/2017:555)  
Morten Källström har till dagens sammanträde lämnat in en allmänhetens fråga ställd 
till kommunstyrelsens ordförande med följande lydelse: 
Hur har Katrineholms kommunstyrelse tänkt göra politiken tillgänglig för döva och 
hörselskadade personer? 
 
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och därefter 
förklaras frågestunden avslutad. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 201 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen  
(KS/2017:549)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Morten Källström (SD) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD) har i skrivelse daterad 2017-11-20 i begärt att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Morten Källström  
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 202 

Entledigande och val av ny ledamot i bygg- och 
miljönämnden  (KS/2017:550)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Morten Källström (SD) från uppdraget som 

ledamot i bygg- och miljönämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Jan Lilja (SD) som ledamot i bygg- och miljönämnden 

för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD) har i meddelande den 20 november 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden. Sverigedemokraterna nominerar 
nu Jan Lilja (SD) som ledamot i bygg- och miljönämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Morten Källström  
Jan Lilja  
Bygg- och miljönämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 203 

Val av ersättare i socialnämnden  (KS/2017:214)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Elsie Egestål (SD) som ny ersättare i socialnämnden för 
tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i skrivelse daterad 2017-11-21 nominerat Elise Egestål (SD) 
som ny ersättare i socialnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Elsie Egestål 
Socialnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 204 

Val av ledamot och tillika 2:e vice ordförande i 
kulturnämnden  (KS/2017:576)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ewa Callhammar (L) som ny ledamot och tillika 2:e vice 
ordförande i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan Krister Wistbacka (L) avlidit finns en vakant plats som ledamot och tillika 2:e 
vice ordförande i kulturnämnden. Liberalerna i Katrineholm nominerar Ewa 
Callhammar (L) som ny ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ewa Callhammar 
Kulturnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 205 

Entledigande av ersättare i bildningsnämnden  
(KS/2017:575)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Robert Dahlqvist (V) från uppdraget som ersättare i 
bildningsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Robert Dahlqvist (V) har i meddelande den 7 december 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Robert Dahlqvist 
Bildningsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 206 

Val av nämndeman till Nyköpings tingsrätt  (KS/2017:394)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ingvar Larsson (SD) som nämndeman vid tingsrätten i 
Nyköping för tiden till och med den 31 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
(SD) har en vakant plats som nämndeman vid tingsrätten i Nyköping sedan 
kommunfullmäktige den 21 augusti 2017 beslutat entlediga Per-Ola Fransson (SD) 
från uppdraget. Den 13 december 2017 har sverigedemokraterna nominerat Ingvar 
Larsson (SD) som ny nämndeman. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ingvar Larsson 
Tingsrätten i Nyköping 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 207 

Val av huvudman i Sörmlands Sparbank  (KS/2017:480)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Sara Åberg (SD) som ny huvudman i Sörmlands 
Sparbank för tiden till och med ordinarie sparbanksstämma 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har en vakant plats som huvudman i Sörmlands Sparbank sedan 
den 23 oktober 2017. Som ny huvudman nominerar sverigedemokraterna Sara Åberg 
(SD). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sara Åberg 
Sörmlands Sparbank 
Löneenheten 
Troman 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 208 

Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)  
(KS/2017:561)  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för stiftelsen för 
Installatörernas Utbildningscentrum fram till och med 2019 
Johan Mossling (VVS företagen) 
Erik Östlund (Svensk Ventilation) 
Lars Härnström (M) (Katrineholms kommun) 
Johan Söderberg (S) (Katrineholms kommun) 
Inger Fredriksson (C) (Katrineholms kommun) 
Per Jonasson (Katrineholms kommun) 
Ann-Lee Bertenstam (Katrineholms kommun) 

 
2. Beslutet innebär att kommunen, i enlighet med stiftelsens stadgar, utnyttjar 

fyra ledamotsplatser utöver de två platser som normalt tillfaller kommunen.  
 

3. De tidigare utsedda personliga ersättarna kvarstår enligt tidigare val men tiden 
förlängs till och med 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt stadgarna för stiftelsen Installatörernas utbildningscentrum (IUC) ska 
Katrineholms kommun utse samtliga av styrelsens ledamöter. IUC har med anledning 
av detta vänt sig till Katrineholms kommun med förslag till ledamöter, i enlighet med 
vad stadgarna för stiftelsen anger om styrelsens sammansättning.  
I skrivelsen lämnas följande förslag 
 
1. VVS företagen (namnändrat från VVS entreprenörernas Arbetsgivarförbund) 

överlåter en av sina styrelseplatser enl. Stiftelsens stadgar § 6 till Svensk 
Ventilation tillsvidare. VVS företagen (namnändrat från VVS entreprenörernas 
Arbetsgivarförbund) föreslår Johan Mossling som ledamot i Stiftelsen 
Installatörernas Utbildningscentrum IUC i Katrineholm under mandatperiod fram 
till med år 2019. 

2. Svensk Ventilation föreslår Erik Östlund som ledamot i Stiftelsen Installatörernas 
Utbildningscentrum IUC i Katrineholm under mandatperiod fram till med år 
2019. 

 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet har avsagt sig sina två styrelseplatser enligt 
beslut 1997-03-07. 
 
Katrineholms kommun har två ledamotsplatser i styrelsen, och möjlighet att utnyttja 
lediga platser om så är önskvärt till högsta antal (nio) ledamöter. Styrelsen ska bestå 
av minst sju ledamöter.  
Kommunfullmäktige har tidigare för Katrineholms kommun utsett följande ledamöter 
och personliga ersättare under tiden fram till årsstämman 2019 för IUC 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ledamot   Personlig ersättare 
Lars Härnström (M)  Gunilla Magnusson (S) 

Johan Söderberg (S)  Tony Karlsson (S) 

Inger Fredriksson (C)  Ewa Callhammar (FP) 
 
Förslag har lämnats om att kommunfullmäktige även ska utse Per Jonasson och Ann-
Lee Bertenstam som ledamöter för de två ledamotplatserna som återstår till minsta 
antal (sju) styrelseledamöter och som kommunen kan utnyttja. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 228 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-28 
• Skrivelse från Installatörernas utbildningscentrum, 2017-11-22 
• Stadgar för Installatörernas utbildningscentrum 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Installatörernas utbildningscentrum (IUC) 
Löneenheten 
De valda 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 209 

Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå)  (KS/2017:53)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till handlingsplan för CEMR. 
 
Reservation 
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Mica Vemic (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, som kommunstyrelsen fattade 
beslut om den 25 april 2017 § 83, gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder 
enligt följande: 
 
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen 
som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för 
jämställdhet som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har 
undertecknat CEMR-deklarationen. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett 
förslag till handlingsplan vilket skickades ut på remiss till kommunens samtliga 
nämnder. I förslaget prioriteras de artiklar som två eller fler nämnden har pekat ut 
som prioriterade.  
 
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta 
utvecklingen av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är 
att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med 
Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. 
Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare 
erfarenhetsutbyte. Deklarationen förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska 
avsättas. 
 
Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har 
brutits ned till åtgärder. Samtliga artiklar har två eller fler ansvariga nämnder och i 
vissa fall redovisas exempel på pågående åtgärder. Mer ingående redovisningar av 
åtgärderna beskrivs vid den årliga uppföljningen i samband med delårs- och 
årsredovisning. Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan 
har antagits. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 214 
• Folkhälsoutskottets protokollsutdrag 2017-11-15, § 18 
• Förslag till handlingsplan för CEMR-deklarationen 
• Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad 2017-10-06 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Delegationsprotokoll från Viadiaktnämnden daterad 2017-10-25 §6 
• Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen daterad 2017-10-27 
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen daterad 2017-10-31 
• Delegationsprotokoll från socialnämnden daterad 2017-10-31 §3 
• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-07 
 
Komunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V) och 
Göran Dahlström (S). 
  
Förslag och yrkanden 
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ylva G 
Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Mica Vemic (SD) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Mica 
Vemics yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 210 

Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun  (KS/2017:428)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Pionen 
del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
byggnation av bostäder i flerbostadshus, men tillåter även centrumverksamhet i 
markplan och på andra våningen om det skulle bli aktuellt att i framtiden inrymma 
lokaler för detta ändamål. 
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 6 oktober till 27 oktober 2016 och för 
granskning under perioden 31 augusti – 21 september 2017. Planförfarandet 
handläggs enligt reglerna för standardförfarande.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 1 november 2017 §116. Nämnden 
beslutade då att godkänna detaljplanen och överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 215 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-08 
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2017-11-01 § 116 
• Antagandehandling daterad 2017-10-16 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Olof 
Karlsson (V). 
 
Förslag och yrkanden 
Martin Edgélius (M) yrkar, med instämmande av Olof Karlsson (V), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 211 

Trafikstrategi  (KS/2017:112)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta trafikstrategin. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Inger Hult (L), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), 
Lars Levin (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Lili Márton (MP), Ylva G 
Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD). 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på trafikstrategi för Katrineholms kommun presenterades för 
kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran 
om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna 
samt en redogörelse för planeringen av resecentrum.  
 
Strategiförslaget har efter det kompletterats med en kartbild som visar de större 
trafikportarna in till Katrineholms centrum samt regleringar för biltrafik inom 
centrum. Kartbilden och förtydligande text återfinns på sidan 10. Strategiförslaget är 
också kompletterat med en text som belyser vikten av ett tillgängligt och attraktivt 
resecentrum, denna återfinns på sidan 22.  
 
Då kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden redan yttrat sig över 
innehållet i strategiförslaget har ärendet inte remitterats ytterligare en gång inför 
beslut.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 216 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-27 
• Korrigerat förslag på trafikstrategi Katrineholms kommun 
 
Komunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), 
Ylva G Karlsson (MP), Kjell Larsson (C), Mica Vemic (SD), Göran Dahlström (S), 
Lars Härnström (M), Sten Holmgren (C), Olof Carlsson (V), Inger Hult (L), Cecilia 
Björk (S) och Reijo Eriksson (-). 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning noteras att under effektmålen, Målområde 
resor, har benämningen staden använts istället för kommunen under två punkter. 
Detta kommer att korrigeras.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Förslag och yrkanden 
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Reijo Eriksson 
(-), Cecilia Björk (S) och Göran Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ewa 
Callhammar (L), Ylva G Karlsson (MP), Mica Vemic (SD), Sten Holmgren (C), Olof 
Carlsson (V) och Joha Frondelius (KD), avslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 
Fredriksson (C) med fleras avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 212 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40. 
Överläggningarna återupptas klockan 20.00. 
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§ 213 

Parkeringsstrategi  (KS/2017:113)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta parkeringsstrategin. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Carlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Inger Hult (L), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), 
Lars Levin (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Lili Márton (MP), Ylva G 
Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på parkeringsstrategi för Katrineholms kommun presenterades för 
kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran 
om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna 
samt en redogörelse för planeringen av resecentrum.  
 
Det framtagna strategiförslaget har kompletterats med en kartbild som visar de större 
trafikportarna in i centrum samt reglering för biltrafik inom centrum. Kartbild och 
förtydligande text återfinns på sidan 12.  
 
Inga korrigeringar har gjorts gällande redogörelse av plan för resecentrum, då det 
endast bedöms tillföra värde i den övergripande Trafikstartegin.  
 
Då kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden redan yttrat sig över 
innehållet i strategiförslaget har ärendet inte remitterats ytterligare en gång inför 
beslut.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 217 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-12 
• Korrigerat förslag på parkeringsstrategi Katrineholms kommun  
 
Komunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ewa 
Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Lars Levin (L), Joha 
Frondelius (KD), Mica Vemic (SD) och Ylva G Karlsson (MP).  
 
Förslag och yrkanden 
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Sten 
Holmgren (C), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) och Ylva G Karlsson (MP), 
avslag. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 
Fredriksson (C) med fleras avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-12-18   21 
 
§ 214 

Hastighetsplan Katrineholms kommun  (KS/2017:314)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta hastighetsplanen för Katrineholms kommun.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Olof Karlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hastighetsplan för 
Katrineholms kommun. Planen är uppdelad i 2 rapporter, en för Katrineholms 
centralort och en för kommunens kransorter. Syftet med hastighetsplanen är att införa 
väl avvägda hastighetsgränser inom tättbebyggt område som tar hänsyn till platsens 
förutsättningar och bidra till kommunens mål om ett tryggt, hållbart och attraktivt 
Katrineholm.  
 
Remittering av hastighetsplanen har skett i två steg, där delen staden har remitterats 
till berörda instanser under 2013 och båda delarna remitterats till kommunens 
nämnder samt Västra Sörmlands räddningstjänst under 2017. Trafikverket har 
ombetts yttra sig för del kransorter under 2017. Med utgångspunkt i inkomna 
synpunkter har båda rapporterna förtydligats och korrigerats, men förslaget till 
hastighetsplan har inte förändrats i sak.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 218 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-09 
• Hastighetsplan för Katrineholmskommun, del staden 
• Hastighetsplan för Katrineholms kommun, del kransorter 
• Hantering av remissutlåtanden Hastighetsplan 
 
Komunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Tony 
Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L), Sten Holmgren (C), Jesper Ek (L) och Johanna 
Karlsson (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Sten 
Holmgren (C), Jesper Ek (L) och Johanna Karlsson (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Tony Rosendahl (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att inarbeta hastigheterna 
vid skolorna. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden propositionsordningen som hon 
avser att ställa. Det innebär att hon först avser att ställa proposition på om ärendet ska 
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avgöras idag eller återremitteras, beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag 
ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag. Komunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 
 
Därefter ställer hon proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer sedan proposition på 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Service- och tekniknämnden 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Akten 
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§ 215 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundet RAR  (KS/2017:482)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, fastställa redovisat förslag till reviderad 
förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR har i skrivelse den 19 september 2017 hemställt att 
respektive medlemsfullmäktige fastställer översänt förslag till reviderad 
förbundsordning. 
 
Revideringarna har skett med beaktande av Nationella Rådet för finansiell 
samordnings informationsskrift Kompletterande stöd vid utarbetande av 
förbundsordningar. Förändringar är framförallt gjorda i paragraf 7-10, 13, 16 och 20. 
Paragraf 5 och 23 har tagits bort och paragraf 6 har flyttats. Även ändringar av 
redaktionell karaktär har gjorts. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 219 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-19 
• Missiv – Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 

2017-09-19 
• Förbundsordning – reviderad 2017 med synliga/markerade ändringar 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet RAR 
Akten 
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§ 216 

Utbetalning av partistöd 2018  (KS/2017:504)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 
 
1. Mandatbundet stöd: 
Socialdemokraterna  24 mandat * 33 375 kronor =  801 000 kronor 
Moderaterna   6 mandat * 33 375 kronor =  200 250 kronor 
Sverigedemokraterna  4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Liberalerna   4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Centerpartiet  4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Miljöpartiet   3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor 
Vänsterpartiet  2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor 
Kristdemokraterna  2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor 
 

2. Grundstöd  10 000 kronor per parti 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 
 
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2017. KL 2 kap. 12 
§ anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år. 
  
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod. 
 
Mandatbundet stöd utgår inte från och med det år (under mandatperioden) som följer på 
kalenderåret då mandat inte kunnat besättas med vald ledamot.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 220 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-22 
• Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-

15, § 57 
• Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17 
• Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02 
• Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07 
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• Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24 
• Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22 
• Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15 
• Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09 
• Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09 
Redovisningarna finns tillgängliga i akten. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 217 

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i 
budgetförslaget 2018  (KS/2017:552)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utifrån fastställd övergripande plan med budget 2018-2020 och som 

utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen 2018 fastställer 
kommunfullmäktige ramen för KFAB till 206 840 000 kr, med en uttalad 
målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3,5 miljoner kronor kan 
återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är 
självkostnadsprincipen. Effekterna av beslutet är inarbetade i den övergripande 
planen med budget 2018-2020.  

2. Vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert 
som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med 
ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen.  

3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt 
dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av 
näringslivssatsningar i kommunen. 

 
Reservation 
Mot beslutet till förmån för Olof Karlssons (V) yrkande reserverar sig Tony 
Rosendahl (V) och Olof Karlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med kommunens budget 2018, lämnas följande redogörelse 
avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms 
Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB. 
 
Med utgångspunkt från kommunens finansiella läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
KFAB. Det innebär att 
• kommunen anger en ram för vilken kostnad KFAB får belasta kommunen i sin 

hyressättning, vilken efter budgetberedning satts till 206 840 000 kr. 
• en målsättning att KFAB skall sträva efter att arbeta så effektivt med 

verksamhetskostnaderna att en hyresreduktion på 3,5 miljoner kronor kan 
återlämnas till kommunen vid årets slut.  

• en förväntan att KFAB främst genom sitt dotterbolag KIAB skall fortsätta att 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen. 

 
Ramen omfattar förväntade kostnadsökningar för el, vatten och fjärrvärme, men 
innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll 
samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad 
kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall 
verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan 
komma att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 
3,5 mnkr till kommunen vid årets slut. Kommunstyrelsen bör uttala att sådan 
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händelse skall rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver 
ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 221 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-13 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Olof Carlsson (V). 
 
Förslag och yrkanden 
Olof Carlsson (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 2 och att beslutspunkt 3 ska 
utgå. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Olof 
Carlssons (V) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholms Fastighets AB 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 218 

Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv 
för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt 
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 
5.01).  (KS/2017:547)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslagen till revideringar av 
styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt 
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01). De reviderade 
dokumenten gäller från och med 1 januari 2018. 
 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) yrkande reserverar sig Tony 
Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till revidering av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets 
AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01) 
har tagits fram i samråd mellan kommunledningsförvaltningen och VD för KFAB. De 
reviderade dokumenten bör gälla från och med den 1 januari 2018. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 222 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-20 
• Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) 
• Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran 
Dahlström (S), Reijo Eriksson (-), Fredrik Olovsson (S), Kjell Larsson (C), Olof 
Carlsson (V) och Ewa Callhammar (L). 
Kommunfullmäktige konstaterar att benämningen basbelopp i § 5 i dokumentet är 
felaktig och ska därför ändras till prisbasbelopp. 
 
Förslag och yrkanden 
Reijo Eriksson (-) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Tony Rosendahl yrkar att ändring inte ska göras gällande antal prisbasbelopp 
för större investeringar eller avyttringar (§ 5 i ägardirektiven). 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 
Rosendahls (V) ändringsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholms Fastighets AB 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-12-18   30 
 
§ 219 

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB  (KS/2017:522)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och 
Katrineholms Industrihus AB till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus 
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2017.  
 
KFAB uppvisare ett positivt resultat på cirka 23 500 000 kronor före skatt för delåret 
2017. Bolagets nettoomsättning under samma period var 203 300 000 kronor. Det 
positiva resultatet sammanhänger med att ett antal kostnadsposter visar på ett lägre 
utfall än planerat. Hit hör bl a underhållsarbete som utförs under sommaren och 
därmed belastar bolaget under senare delen av året. Likaså är kapitalkostnaderna lägre 
än planerat. Helårsprognosen för KFAB är ett positivt resultat på 13 400 000 kronor. 
 
KIAB:s nettoomsättning för årets åtta första månader uppgick till 41 300 000 kronor. 
Periodens resultat var positiv och låg på 3 200 000 kronor före skatt. 
Energiinvesteringarna ger energieffektivare byggnader vilket gör att KIAB kan 
motverka kostnads- och prisökningar. Det prognostiserade resultatet för 2017 är 
beräknat att uppgå till totalt 2 000 000 kronor.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 223 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30 
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 36, 2017-10-02 
• Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2017-10-02 
• Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KFAB 
• Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KIAB 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholms Fastighets AB 
Katrineholms Industrihus AB 
Akten 
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§ 220 

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland  
(KS/2017:523)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och 
med augusti 2017 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna 
för kännedom.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 
Delårsrapporten har också översänts till socialnämnden. Delårsrapporten innehåller 
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Förbundets uppvisar ett 
positivt delårsresultat på 710 000 kronor. Förbundet bedömer att resultatet för helåret 
2017 kommer vara ett överskott på 760 000 kronor, vilket motsvarar förbundets 
finansiella mål.  
 
Till delårsrapport hör en revisionsrapport i vilken revisorerna bedömer att förbundets 
delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed. Vidare, att rapporten ger en korrekt bild av förbundets ekonomiska 
ställning och utveckling. Revisorerna pekar också på att förbundets prognostiserade 
resultat för helåret 2017 är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt 
i verksamhetsplan och budget. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 224 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-09 
• Delårsrapport för perioden 2017-01 – 2017-08, Vårdförbundet Sörmland 
• Utlåtande avseende delårsrapport 2017, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 
• Revisionsrapport, pwc 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Inför kommunfullmäktiges överläggning överlämnar ordföranden Torgerd Jansson 
(S) ordförandeskapet till 1:e vice ordförande Annie-Marie Carlsson (M). 
 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård förbundet Sörmland 
Akten 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 221 

Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i 
Katrineholms Kommun  (KS/2016:317)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till personalutskottet redogörelse för 
pågående och planerad verksamhet inom området ska motionen anses besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Inger Hult (L), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L) och 
Lars Levin (L). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en 
undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i 
omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till viadidaktnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 
Av yttrandena framkommer att det idag anordnas gymnasial yrkesinriktad 
vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet, dels riktat mot personer som har en 
tidsbegränsad anställning, dels inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen 
inom Viadidakt. 
Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan visar på en låg omsättning 
bland undersköterskor samt att fler ungdomar i Katrineholms kommun väljer att 
studera vid vård- och omsorgsprogrammet, jämfört övriga länet. 
Inom ramen för heltid som norm har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
ta fram en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering 
utifrån olika verksamhetskrav.  
Utifrån det som framkommit ser förvaltningen att det inom kommunen pågår och 
planeras åtgärder kring kommunala utbildningar som motionen yrkar en utredning 
kring. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 197 
• Personalutskottets protokollsutdrag, 2017-10-04, § 46 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04 
• Yttrande remiss från Viadidakt 
• Yttrande remiss från Vård- och omsorgsnämnden 
• Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun 
 

Komunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Inger Hult (L), Gunilla 
Magnusson (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S) och Göran Dahlström (M) 
 
Förslag och yrkanden 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Gunilla Magnusson (S) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger Hults 
(L) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Hult  
Ewa Callhammar  
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 222 

Svar på motion om renodlad gymnasieskola  
(KS/2016:457)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag: 
• att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningsförvaltningen gör, i yttrandet till bildningsnämnden, tolkningen att det är 
gymnasiebehörighet som avses i motionen. Förvaltningen bedömer att ambitionen att 
möjliggöra övergång till nationella program underlättas av lokalsamordning för 
eleverna. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver 
bildningsnämndens yttrande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 196 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-09 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-18 
• Bildningsförvaltningens protokoll, 2017-09-26, § 46 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Johan 
Söderberg (S), Göran Dahlström (S), Jesper Ek (L) och Gunilla Magnusson (S). 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning klargör Mica Vemic (SD) att det är 
gymnasiebehörighet som motionen avser. 
 
Förslag och yrkanden 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande 
av Johan Söderberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Mica 
Vemics (SD) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mica Vemic  
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 223 

Svar på motion om skoldusch  (KS/2016:458)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen om skoldusch besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Carlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Kjell Larsson (C), Inger Hult (L), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Lars 
Levin (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Ami Roth (MP), Ylva G 
Karlsson (MP) och Whera Nyvell (MP). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har inlämnat en motion om skolduschar. Motionen utmynnar i 
ett yrkande enligt följande: 
• Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker 

elevernas integritet. 
• Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum. 
• Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas 

integritet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstarer bland annat att vid 
nybyggnation beaktas integritetsaspekten. Vidare att vid större ombyggnationer 
beaktas integritetsaspekten. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
motionen kan anses besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet och likaså 
gäller, enligt inhämtad uppgift, Katrineholms Fastighet AB. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 195 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-18 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-18 
• Motion skoldusch, 2016-11-18 
• Bildningsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 45 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under komunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 
Söderberg (S), Ewa Callhammar (L), Göran Dahlström (S), Marian Loley (KD),  
 
Förslag och yrkanden 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Marian 
Loley (KD), bifall till motionen. Johan Söderberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 
Fredriksson (C) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Fredriksson  
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 224 

Svar på motion om att producera egen el via solceller  
(KS/2017:10)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bygg- och miljönämndens 
yttrande samt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de 
yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera vilket 
av kommunens fastighets- och markinnehav som är lämpad för placering av solceller 
och utreda om kommunen har möjlighet att producera egen el via solceller. Vidare, 
utreda i vilken drift form egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan 
underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på 
elgenerering via solceller. 
 
Kommunledningsförvaltningen har brett ärendet. Yttrande har inhämtats från bygg- 
och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden pekar på att Katrineholms kommun 
både i sin översiktsplan som i kommunplanen är tydliga med att klimatpåverkan ska 
minska. Vidare, att enligt översiktsplanens riktlinjer ska ny energiplan samt klimat- 
och energistrategi tas fram för kommunen. Möjligheterna till energiproduktion via 
vind och sol ska utredas och stimuleras. 
 
I början av 2000-talet sålde kommunen sitt energiverk, vilket kan ses som ett 
ställningstagande mot att kommunen ska vara energiproducent. Katrineholms 
kommun anser dock att alternativa och förnyelsebara energikällor är av betydelse. I 
kommunen finns fler företag som arbetar med solenergi. Som exempel kan nämnas 
den s k ”Energikullen”. Även Katrineholms Fastighets AB arbetar med installationer 
för solenergi. Till detta kommer att Katrineholm kommit på femte plats i 
”Solcellstoppen” för 2017.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att kommunens möjlighet att producera egen el via 
solceller behöver utredas. Bygg- och miljönämnden anser att detta är frågor som 
kommer att belysas i en kommunal klimat- och energistrategi och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen bör ges i uppdrag att ta fram en energi- och 
klimatstrategi för Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 194 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-02 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-10-02 
• Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via 

solceller 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-23, § 95 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson, Lars Härnström (M), Reijo Eriksson (-), Olof Karlsson (V), Sten Holmgren 
(C), Tony Rosendahl (V), Kjell Larsson (C) och Fredrik Olovsson (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson, Reijo Eriksson (-) 
och Olof Karlsson (V) bifall till motionen. Lars Härnström (M) yrkar, med 
instämmande av Sten Holmgren (C) och Fredrik Olovsson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 
propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 
Rosendahl (V) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson  
Akten 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 225 

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus  (KS/2017:422)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda 
en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av 
järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016 
genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I 
förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess 
effekter.  
 
Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om 
järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett 
parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att 
parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar 
utvärderats.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 225 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30 
• Ordförandens förslag till beslut 
• Motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-12 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson  
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 226 

Svar på motion om förströelsefond  (KS/2017:345)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande. 
 
Motionären skriver att Katrineholms Fastighets AB (KFAB) sedan 2002 äger 
merparten av kommunens verksamhetslokaler. Vidare, att under de senaste sex åren 
har kostnaderna för skadegörelse på bland annat skolor och förskolor fördubblats. 
Glaskross och klotter har, enligt motionären, kostat KFAB 1 070 000 kronor 2016. 
Centerpartiet vill vända denna utveckling genom att avsätta pengar till fond till 
förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar drastiskt.  
 
KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att 
skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond, 
enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med 
kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och 
förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid 
några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan 
upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster 
utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 226 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-24 
• Ordförandens förslag till beslut 
• Motion om förströelsefond 
• Skrivelse från Katrineholms Fastighets AB, 2017-09-18 
 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Fredriksson (C) 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 227 

Svar på motion om införande av Huskurage  
(KS/2017:249)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande 
av Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen. 
 
I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat 
att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB 
önskar att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra 
då någon kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer.  
 
I sammanhanget kan noteras att kommunfullmäktige antog 2015-03-05, § 86 
styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun. I 
den är ett delmål från kommunens övergripande mål att initiera insatser i den 
kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld. I 
kommunplanen 2015-2018 står det även bland annat att kommunen ska verka för ett 
högt säkerhetsmedvetande och att reducera risker. Det står vidare att invånare, 
besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god 
säkerhet. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till 
brott, att höja trygghetsfaktorn och att på olika sätt förhindra att flickor och pojkar 
kommer in på en brottslig bana. Bland annat alkohol- och drogförebyggande arbete, 
arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar i 
det brottsförebyggande arbetet.  
 
De jämställdhetspolitiska målen talar om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv och kopplat till det finns fyra delmål varav ett är att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-29, § 227 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14 
• Yttrande från Katrineholms Fastighets AB daterad 2017-11-10  
• Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) daterad 2017-04-20 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: Inger Fredriksson, Anita Karlsson, Akten,   

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 228 

Motion om medborgarinflytande  (KS/2017:554)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
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 

• Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) 
och Anita Karlsson (C), 2017-11-20 

_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 229 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna 
 
Avgången ledamot i kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen har översänt beslut om efterträdval, ny ledamot/ersättare kunde ej utses.  
Kommun: Katrineholm  
Parti: Sverigedemokraterna  
Avgången ledamot: Morten Källström  
 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 27 november till och med den 14 oktober 2018.  
Kommun: Katrineholm  
Parti: Liberalerna  
Ny ledamot: Lars Levin 
Ny ersättare: Stefan Gustafsson 
Avgången ledamot: Krister Wistbacka  
 
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om valdistriktsindelning samt 
fastställelse av valkretsindelning i Katrineholms kommun. 
_________________ 
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§ 230 

Motion om att företagen ska synas  (KS/2017:577)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att 
företagen ska synas. I motionen lämnas följande yrkande: 
Att kommunen skapar en digital exponering av kommunens företagare på 
kommunens hemsida och i vår turistbyrå. 
 
Ärendets handlingar 
Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-12-12 
_________________ 
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§ 231 

Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År  
Avslutningsvis tillönskar ordförande Torgerd Jansson (S) för presidiets räkning 
fullmäktigeförsamlingen en God Jul och ett Gott Nytt År. Göran Dahlström (S) 
önskar ordförande och övriga i presidiet detsamma. 
_________________ 
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