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KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-03-19  1 
  

 
 

Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 18.40 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) 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), Lars Levin (L), Lili Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera 
Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda 
Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Camilla Lundh (S), Håkan Björndahl 
(S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Åsa Thorell Russell 
(S), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Göran Nilsson (M), Johanna Karlsson (S), 
Zeljko Klemse (S), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Reijo Eriksson (-) 

 

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

Ersättare  Cathrine Thomsson (M), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist 
(S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif 
Hanberg (S), Gunnel Bergh (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami 
Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Kjell Larsson (C), Anita Johansson (V) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander 
 

Utses att justera Johan Söderberg (S), Ylva G Karlsson (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-03-26 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §28 - §40 
Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… 
 Torgerd Jansson 
Justerande ………………………………… 

Johan Söderberg  
………………………………… 
Ylva G Karlsson  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §28 - §40 
 

Sammanträdes  
datum 2018-03-19 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-27 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-04-20 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 28 

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige  
(KS/2018:142)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Camilla Lundhs (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende ledamot för (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Camilla Lundh (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Södermanlands län  

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 29 

Avsägelse från uppdrag  och val av nämndeman i 
tingsrätten  (KS/2018:143)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Lundh (S) från uppdraget som 

nämndeman vid Nyköpins tingsrätt. 
2. Kommunfullmäktige väljer Pat Werner (S) som nämndeman vid Nyköpings 

tingsrätt för tiden till och med den 31 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Camilla Lundh (S) har i skrivelse den 14 mars meddelat att hon avsäger sig platsen 
som nämndeman i tingsrätten. Socialdemokraterna nominerar Pat Werner (S) som ny 
nämndeman. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Camilla Lundh 
Pat Werner  
Nyköpings tingsrätt 
Löneenheten 
Troman 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 30 

Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och 
Sandbäcken 3:1 (Finntorp)  (KS/2018:82)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(dricksvatten, spillvatten och dagvatten) för del av Lövåsen 3:1 och del av 
Sandbäcken 3:1 m.fl. Finntorp. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För området Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m.fl., Finntorp, finns detaljplan vars 
syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamhet, främst inom logistik och 
handel, samt lättare industri och liknande. För planens genomförande är det 
nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.  
 
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige 
som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 
 
Med stöd av detaljplanen för det aktuella området, är bedömningen att 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) 
inrättas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-28, § 25 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-15 
• Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 31 

Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 
1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde  
(KS/2018:81)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(spillvatten och dricksvatten) för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m.fl. 
Ragnars gärde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i april 2017 detaljplan för Forssjökvarn 1:172 och del av 
Ericsberg 6:1 m.fl. Ragnars gärde som syftade till att skapa förutsättningar för nya 
bostäder samt möjliggöra för nybyggnation av förskola och skola samt verksamheter i 
Forssjö. 
 
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster, är det kommunfullmäktige 
som fastställer verksamhetsområde för allmänna vattentjänster (dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten). 
 
Med stöd av detaljplanen för det berörda området, är bedömningen att 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten och spillvatten, dock ej 
dagvatten) inrättas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-28, § 26 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-15 
• Karta över berört geografiskt område för utvidgat verksamhetsområde 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 32 

Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22  
(KS/2018:59)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra dokumentet ”Avgifter inom vård och 
omsorg”, KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag av ändringar i styrdokumentet 
”Avgifter inom vård och omsorg” (KFS 4.22) med anledning av att vård- och 
omsorgsförvaltningen uppmärksammat ett formelfel rörande formeln för beräkning av 
minimibelopp: denna är inte i överensstämmelse med Socialtjänstlagens § 7. 
 
Nämnden konstaterar dock att man vid handläggningen avgifterna, har vård- och 
omsorgsförvaltningen alltid utgått från Socialtjänstlagen och därmed använt sig av 
korrekt beräkningsformel. Med anledning av detta behöver texten i aktuellt 
styrdokument korrigeras.  
 
Följande ändring föreslås därför: 
 
”Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av: 
 

1. 1,3546 gånger prisbasbelopp för ensamstående eller 
2. 1,1446 gånger prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar eller 

sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).” 
 
Föreslagna ändringar redovisas i underlagshandlingarna. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-28, § 27 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-05 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 10, 2018-01-25 
• Förslag till ändring av ”Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)”, KFS 4.22 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 33 

Förlängning och förnyande av giltighetstid för 
styrdokument  (KS/2018:96)  
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument 
förlängs alternativt förnyas till och med den 31 december 2019: 
Anvisningsdokument för föreningsstöd 
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter 
Attestreglemente 
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun 
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser 
Katrineholms kommun kommunikationspolicy 

 

• Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om förlängning, 
utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av 
anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare 
antagits av kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett flertal av kommunens styrdokument behöver ses över för bedömning om eventuell 
revidering, förlängning eller om de ska utgå. Under tiden bör några av dessa 
styrdokument, vars giltighetstid utgått eller kommer snart att utgå, förlängas 
alternativt förnyas.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-28, § 28 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-20 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 34 

Interpellation om omfattning och konsekvenser av 
indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans 
enligt LSS  (KS/2018:101)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande med följande frågor 
 

1. Hur många personer i Katrineholms kommun har under 2016 och 2017 fått sin 
personliga assistans enligt LSS indragen vid ny bedömning, eller nekad vid sin 
första ansökan till försäkringskassan? 

2. Vilka insatser erbjuder kommunen som konsekvens av den nekade/förändrade 
statliga assistansen samt vad det medfört för den enskilde? 

3. Vilka konsekvenser har det medfört för den enskilde att kommunen tagit över 
ansvaret för assistansen? 

4. Vilken kostnadsökning har det medfört för kommunen när man har tagit över 
ansvaret för personer med indragen ellernekad statlig personlig assistans? 

5. Hur ser kommunens ekonomiska beredskap ut för förväntade kostnadsökningar 
för personlig assistans framöver? 

 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S) 
• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2018-02-22 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica 
Truedsson (S) och Ewa Callhammar (L). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 35 

Motion om måltidvän  (KS/2018:91)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om 
måltidsvärd. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-02-16 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 36 

Motion om lektorer i bildningsförvaltningens 
verksamheter  (KS/2018:98)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in 
en motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter. Motionen utmynnar i 
följande yrkanden: 
 
1. ”att uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man 

beviljat deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget 
2. att uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta 

lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens 
3. att uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en 

spridning av ämnesområden år 2025 skall vara lektorer” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin 
(L), 2018-02-20 

_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-03-19   11 
 
§ 37 

Motion om att optimera hur vi använder våra personella 
resurser  (KS/2018:99)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in 
en motion om optimera hur vi använder våra personella resurser. Motionen utmynnar 
följande yrkanden: 
 
1. ”samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad, 

behörig eller legitimerad personals tid. 
2. samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur 

Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals 
utbildning och kompetenser. 

3. som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna 
skulle kunna utföras av annan personal där samma konkurrens inte föreligger. 

4. samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma 
kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa 
roller kräver samt vilka grupper kan rekryteras till de rollerna.” 

 
Ärendets handlingar 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin 
(L), 2018-02-20 

_________________ 
 

 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38 

Motion om projekt sex timmars arbetsdag  (KS/2018:102)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion projekt med sex 
timmars arbetsdag. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra ett projekt med sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön på någon eller några av kommunens arbetsplatser.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V), 2018-02-22 
_________________ 
 
 

 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 39 

Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis 
och kommun  (KS/2018:124)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ökad 
samverkan och kunskap mellan polis och kommun. Motionen utmynnar i följande 
yrkande: 
 
”polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar om läget i 
kommunen gällande säkerhet och brott.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-05 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 40 

Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park  
(KS/2018:129)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om att ge 
katrineholmarna en ätbar par. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park 
där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V), 2018-03-09 
_________________ 
 
 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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