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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm, klockan 18.00-20.30 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 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), 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), Krister 
Wistbacka (L), Lili Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla 
Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson 
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§ 10 

Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden  
(KS/2017:35)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ludvig Sandin (SD) från uppdraget och väljer 
Camilla Törne (SD) som ny ersättare i bildningsnämnden för tiden till och med den 
31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ludvig Sandin (SD) har i skrivelse anmält att han avsäger sig platsen som ersättare i 
bildningsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar Camilla Törne (SD) som ny 
ersättare i nämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ludvig Sandin 
Camilla Törne 
Bildningsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Val av huvudman i Sörmlands Sparbank  (KS/2016:431)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Abdulahi Hassan (S) som ny huvudman i Sörmlands 
Sparbank för tiden till och med ordinarie sparbanksstämma 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har en vakant plats som huvudman i Sörmlands Sparbank sedan 
den 21 november 2016. Som ny huvudman nominerar socialdemokraterna Abdulahi 
Hassan (S). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Abdulahi Hassan 
Sörmlands Sparbank 
Troman 
Löneenheten 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Entledigande och val av ny ledamot i styrelsen för 
Katrineholms Tekniska Collage AB  (KS/2017:58)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Bo Sivars (M) från uppdraget som ledamot i 

styrelsen för Katrineholms Tekniska College. 
2. Kommunfullmäktige väljer Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i styrelsen för 

Katrineholms Tekniska College för tiden till och med ordinarie bolagstämma 
2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Sivars (M) har i meddelande den 1 februari 2017 begärt att få lämna uppdraget 
som ledamot i styrelsen för Katrineholms Tekniska College.  
Moderaterna har nominerat Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i styrelsen för 
Katrineholms Tekniska College. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bo Sivars 
Katrineholms Tekniska College 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden  
(KS/2017:87)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Christina Forss (KD) från uppdraget som 

ersättare i viadidaktnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer John Ogenholt (KD) som ny ersättare för tiden till och 

med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Forss (KD) har i meddelande den 12 februari 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i viadidaktnämnden. 
Kristdemokraterna har nominerat John Ogenholt som ny ersättare i 
viadidaktnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Christina Forss 
John Ogenholt 
Viadidaktnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Entledigande av ledamot i bildningsnämnden  
(KS/2017:100)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Martin Gustavsson (SD) från uppdraget som ledamot 
i bildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Gustavsson (SD) har i meddelande den 15 februari 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Martin Gustavsson 
Bildningsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15 

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms 
kommun  (KS/2016:288)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar den upprättade detaljplanen för bostadsbebyggelse vid 
Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 
m.fl. har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 
flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Djulö gärde. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd under tidsperioden 23 juni - 28 juli 2016 och för 
utställning under tidsperioden 10 november – 1 december 2016.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 7 december 2016, § 133. Nämnden 
beslutade då att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25, § 4 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-19 
• Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2016-12-07, § 133 
• Antagandehandling, 2016-12-07 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Inger 
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) och Joha Frondelius (KD). 
 
Yrkanden 
Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (L) yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)  (KS/2016:515)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om: 
 

1. Nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län, från och med den 1 
januari 2018, bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och 
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år. 

 

2. Vid införande av produkten Sommarkort i Sörmlandstaxan ska avgiften för 
densamma uppgå till 500 kronor. Sommarkortet kan användas av barn och 
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra 
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlem 
handlingar med förslag på ärendeskrivning om att myndigheten respektive 
medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter 
för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.   
 
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat 
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om 
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer 
inte bara är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade 
Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med 
implementeringen av nytt betal- och realtidssystem.  
 
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar 
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med 
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och 
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom 
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för 
övervägande.   
 
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats 
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av, 
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, 
varför frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 
september för övervägande. (Anm. Produkten införs redan under 2017) 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25, § 5 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16 § 7. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 17 

Affärsvillkor, produkter och priser för resande med 
Gnestapendeln  (KS/2016:516)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om att för resor till och från Gnesta med 
Gnestapendeln ska, från och med den 9 januari 2017, de affärsvillkor, produkter och 
priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete 
gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens sammanträde 
den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL:s behörighet att fatta 
beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut om 
trafikplikt för trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett 
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordic AB 
tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och 
minst 10 år framåt.  
 
Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan 
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett nytt 
avtal tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet.  
 
Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt 
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i 
kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25, § 6 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivels, 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet, 2016-11-16, § 8  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 
2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
(KS/2016:510)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och kompletterande budget 2017 (2018-
19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik har överlämnat en uppdaterad 
verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Förbundsdirektionen beslutade 
vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att fastställa verksamhetsplan och budget 
avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Uppdateringen av budgeten är gjord efter 
att medlemskommunerna lagt sina trafikbeställningar. Kommunfullmäktige 
behandlade i september 2016 förbundets länsgemensamma verksamhet och budget.  
 
Den uppdaterade budgeten visar på att nettokostnaden 2017 avseende allmän 
kollektivtrafik för Katrineholms kommun uppgår till 23 797 000 kronor (524 779 000 
kronor för hela länet) samt 4 494 000 kronor för särskild kollektivtrafik (125 727 000 
kronor för hela länet). 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25, § 7 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-09 
• Sammanträdesprotokoll, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2016-11-16 
• Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-2019), Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19 

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på 
resecentrum  (KS/2016:51)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att motionens yrkanden om 
åtgärder inom resecentrumområdet förutsätter genomförande innan byggnationen av 
huset på torget vilket inte är aktuellt. 
 
Reservation 
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren 
(C), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult 
(L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin (L), Joha Frondelius (KD), Marian Loley 
(KD), Ylva G Karlsson (MP), Lilli Marton (MP), Whera Nyvell (MP), Tony 
Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om ombyggnation av bussdelen på 
Resecentrum. Motionären yrkar han på att 
 
• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum 
• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs 
• Människorna separeras från fordonstrafiken 
• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna 

från alla hållplatslägen 
• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör- 

och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs. 
 
Planeringen inför byggnationen av det nya huset på torget pågår för närvarande. I 
samband med detta kommer även frågan om kollektivtrafikens framtida utrymme att 
utredas. En del av de yrkanden som tas upp i den aktuella motionen har redan 
diskuterats och övriga yrkanden kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.  
Detta arbete får visa hur gestaltningen av det framtida resecentrat kommer att 
utformas mer i detalj, både för busstrafiken och övrig trafik i området. 
 
Under arbetet med huset på torget kommer trafiken i området att påverkas i mer eller 
mindre hög grad. Målsättningen är dock att kollektivtrafiken ska kunna trafikera 
resecentrum under ombyggnationerna utan omfattande störningar. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25, § 10 
• Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut, 2017-01-17  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-12 
• Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Ylva G 
Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Lars Levin (L) och Lars 
Härnström (M). 
 
Yrkanden 
Martin Edgélius (M) och Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Lars Levin 
(L) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och bifall till motionen. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Thomas Nyvell 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 20 

Svar på interpellation om satsning på 
kompetensutveckling i skolan  (KS/2017:24)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande, med 
följande frågor: 
1. Hur många lärare ingick i satsningen? 
2. Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter? 
3. Hur många av de lärare är numera anställda som lektor eller adjunkt? 
4. Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills? 
5. På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares 

ökade kompetenser? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Jesper Ek (L), 2017-01-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Inför kommunfullmäktiges överläggning konstaterar ordföranden att Jesper Ek (L) är 
frånvarande vid kvällens sammanträde och föreslår därför att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 21 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande - 
Kommunstyrelsens inställning till att ingen gång och 
cykelbana planeras in mellan Bie och Alberga  
(KS/2017:49)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens 
ordförande, Göran Dahlström (S), gällande inställningen till att ingen gång- och 
cykelbana planeras i samband med ombyggnad av riksväg 56 mellan Bie och Alberga 
(Stora Sundby). 
 
Ärendets handlingar 

• Fråga från Morten Källström (SD), 2017-01-26 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Morten Källström (SD) och 
Göran Dahlström (S). 
 
Överläggningen förklaras därefter avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-02-27   16 
 
§ 22 

Interpellation med svar om nya stadgar för sponsring och 
föreningsbidrag  (KS/2017:68)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 
med följande frågor: 
1. Tycker du fortfarande att din modell som kommunstyrelsens ordförande (kso) för 

sponsring och föreningsbidrag efterlever dom antagna stadgarna för 
föreningsbidrag/sponsring? 

2. Vilka kriterier använder kso för bifall kontra avslag när du får ansökan? 
3. På vilket sätt för kso uppföljning av utdelade pengar? 
4. Behöver föreningar eller personer vara skrivna eller registrerade i Katrineholm 

när kso delar ut sponsor eller föreningsbidrag? 
5. När får vi se en ny antagen modell för kommunstyrelsens ordförande (kso) som 

efterlever samma stadgar som övriga kommunens nämnder? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2017-02-08 
• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-02-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran 
Dahlström (S), Ewa Callhammar (L), Mica Vemic (SD), John-Erik Nyman (L), Ylva 
G Karlsson (MP) och Lars Härnström (M). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 23 

Ajournering av sammanträdet  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.25. 
Överläggningarna återupptas klockan 19.45. 
_________________ 
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§ 24 

Interpellation om väntetiderna på platser inom 
äldreboenden i Katrineholm samt antal platser utifrån 
Katrineholms befolkning  (KS/2017:92)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande, med följande frågor: 
1. Är du nöjd med att våra äldre får vänta så lång tid på att få plats på ett 

äldreboende? 
2. Om inte, vad tänker ni göra för att alla som har behov ska få en plats i närtid, 

gärna som i vår grannkommun Vingåker? 
3. Hur kommer det sig att ni som haft makten i 100 år inte sett till att bygga ut 

äldreomsorgen utifrån behovet? 
4. Nu när ni ser att behovet är så stort tänker ni tidigarelägga utbyggnaden av 

Strandgården så som vi krävt sedan valet 2010? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S) 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-02-14 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Ulrica 
Truedsson (S), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Christoffer Öqvist (M) och 
Göran Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 25 

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för 
perioden januari till augusti 2016  (KS/2016:465)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger Katrineholm Vatten och Avfall AB:s delårsrapport till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Omsättningen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till och med 
augusti 2016 uppgick till 75.3 miljoner kronor, vilket var det som budgeterats för 
perioden. I jämförelse med föregående år, har omsättningen ökat med 5,6 miljoner 
kronor.  
Resultatet för bolaget var 10,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterat resultat på 6,2 
miljoner kronor. Investeringarna under delåret 2016 uppgick till 4,6 miljoner kronor. 
 
Prognosen för helåret 2016 är att Katrineholm Vatten och Avfall AB kommer att göra 
ett bättre resultat än budgeterat. Detta kan hänföras till VA-verksamheten. 
Beträffande prognosen för investeringarna, är denna att investeringarna kommer att 
vara lägre än budgeterat. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-25, § 8 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-20 
• Delårsrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB med bilagor, 2016-09-11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Akten 
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§ 26 

Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-
augusti 2016  (KS/2016:432)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport från Regionförbundet Sörmland till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionförbundet Sörmland, har i enlighet med förbundsordningen, avlämnat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016.  
 
Resultatet i delårsrapporten visar ett underskott på 407 000 kronor. Det 
prognostiserade helårsresultat som anges i delårsrapporten är ett underskott på cirka 1 
400 000 kronor. Budgeten för 2016 har fastställt finansiellt mål till att förbundet ska 
redovisa ett underskott på 1 770 000 kronor. Det budgeterade underskottet är beslutat 
mot bakgrund av förbundets starka egna kapital och att målkapitalet uppnås. 
 
Revisorerna bedömer att delårsapporten ger en rättvisande bild åt Regionförbundet 
Sörmlands resultat och ställning. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare, menar revisorerna att 
ianspråktagna medel i budget och prognos ligger inom ramen för god ekonomisk 
hushållning och att finansiellt mål därmed är uppfyllt. Delårsrapporten visar på en 
återkoppling till verksamhetsplan och verksamhetsmål. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2017-01-25, § 9 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-28 
• Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen, § 39, 2016-10-13 
• Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2016 
• Revisorernas utlåtande om delårsrapporten per 2016-08-31 
• Revisionsbiträdets rapport: granskning av delårsrapport 2016, KPMG AB 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Regionförbundet Sörmland 
Akten 
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§ 27 

Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen  
(KS/2017:41)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om 
arbetsmiljön inom barnomsorgen. Motionen utmynnar i förslag om följande uppdrag 
till bildningsnämnden: 
 
Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom 
kommunens alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska 
mätas 
Att utifrån utredningen snabbt återkomma med releant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras 
Att i samma syfte minska barngruppernas storlek 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-01-17 
_________________ 
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§ 28 

Motion till kommunfullmäktige om den politiska 
organisationen  (KS/2017:50)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson 
(MP) och Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion om den politiska 
organisationen. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 

Tillsätt en ny tvärpolitisk arvodeskommitté, vars första uppdrag är att utreda den 
politiska organisationen enligt motionens intentioner. Arbetet ska vara klart så 
att kommunfullmäktige kan anta förslaget våren 2018. 

 
Ärendets handlingar 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), 
Ylva G. Karlsson (MP) och Tony Rosendahl (V), 2017-01-26 

_________________ 
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§ 29 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 
 
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
Äldreomsorg – särskilt boende   14 (11 kvinnor, 3 män) 
(varav 6 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 3 kvinnor och 3 män) 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS  4 (3 kvinnor, 1 man) 
(varav 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 2 kvinnor) 
 
Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017  
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2016. 
 
För fjärde kvartalet 2016 finns 2 (två) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
 
Dom 
Förvaltningsrätten i Linköping har den 8 februari 2017 meddelat dom i mål om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 21 
november 2016. Förvaltningsrätten avslår överklagandet om utbetalning av partistöd 
till Liberalerna. 
_________________ 
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§ 30 

Interpellation om Skogsborgsskolans innergård  
(KS/2017:101)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas.  
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har lämnat in en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande 
med följande frågor: 
1. Vilka åtgärder diskuteras för att minska insynsskyddet på Skogsborgsskolans 

innergårdssida? 
2. Kommer belysningsgraden på gården att intensifieras? 
3. Hur mycket förstörelse krävs innan övervakningskameror monteras? 
4. Vilka andra insatser eller åtgärder är tänkbara för att reducera glaskrossen och öka 

barnens trygghet? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Jesper Ek (L), 2017-02-14 
_________________ 
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§ 31 

Interpellation om frågor utifrån uttalande om att 
finansiera 10 poliser med kommunala pengar  
(KS/2017:114)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas.  
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor: 
1. Hur tänkte du när du gick ut med att ta av kommunala pengar och ge till polisen 

för 10 polistjänster? 
2. Hur hade du tänkt finansiera detta nästa år osv. eller var det bara ett år de skulle 

tjänstgöra? 
3. Varför ser du inte till att de områden där det är ditt ansvar, barnomsorg, skola och 

äldreomsorg får de resurser de så väl behöver om vi nu har så mycket pengar över 
i kommunkassan? 

4. På kommunstyrelsen i december fick vi en redogörelse av kommunchefen av vad 
de stora investeringar så som nytt äldreboende, nya skolor, parkeringshus och 
brandstation skulle innebära i ökade driftkostnader för kommunen. Ca 3,30 kr i 
skattehöjning eller att vi måste få 4000 nya invånare till 2020. Inga ökningar inom 
barnomsorgen var medtagna. 
Hur kan du då gå ut med att vi också ska betala för 10 poliser som är statens 
ansvar? 

5. Har du inget förtroende kvar för din egen regering där arbetarkommunens 
ordförande ingår som riksdagsman och som ordförande i Finansutskottet och som 
ska se till att bl.a. polisen får tillräckligt med pengar? 

 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-02-23 
_________________ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-02-27   26 
 
§ 32 

Motion om samhällsbyggnadsnämnd  (KS/2017:108)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om införande av en 
samhällsbyggnadsnämnd. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
Att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en 
samhällsbyggnadsnämnd införs.  
Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och tar över frågor från 
kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att nämndens ansvar motsvarar 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Inger Fredriksson (C) 2017-02-21 
_________________ 
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§ 33 

Interpellation om kostnader för konsulter inom 
kommunens förvaltningar  (KS/2017:119)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas.  
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor: 
1. Hur stor kostnad hade kommunen (ej bolagen) totalt på alla konsulttjänster under 

2016? 
2. Vilka förvaltningar använder konsulter i sin verksamhet och hur ofta? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-02-24 
_________________ 
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