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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 20.45 

 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice ordförande, Anita 

Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan 

Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten 

Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian Loley 

(KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Fredrik Olovsson (S), Martin Edgélius (M), 

Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Lars Levin (L), Lili Márton (MP), 

Ylva G Karlsson (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), 

Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony 

Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Johanna 

Karlsson (S), Filip Lindahl (SD), Jan Lilja (SD) 
 

Beslutande 
ersättare Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Christoffer Öqvist (M), Ing-Britt Pettersson (S), 

Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Ami Rooth (MP), 

John-Erik Nyman (L),  

 

Ersättare  Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Gunnel Bergh (S), 

Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Sanna Cronhielm (MP), Anita Johansson 

(V) 
 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson 

 

Utses att justera  Gunilla Magnusson (S), Lars Levin (L) 
 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset Gröna Kulle 2018-01-19 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §19 

Marie Sandström Koski 

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

Justerande ………………………………… 

Gunilla Magnusson  

………………………………… 

Lars Levin  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §1 - §19 
 

Sammanträdes  
datum 2018-01-15 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-01-22 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-02-14 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Allmänhetens fråga  (KS/2018:12)  

Morten Källström har till dagens sammanträde lämnat in en allmänhetensfråga ställd 

till Lars Härnström (M). 

Frågan avser avskilda körfält för gående, cyklister och mopedister från tung 

motortrafik på landsbyggdsvägar. 

 

Frågan besvaras av Lars Härnström (M) och därefter förklaras frågestunden avklarad. 

_________________ 
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§ 2 

Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms 
kommun  (KS/2017:592)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) från uppdraget som 

Överförmyndare. 
 

2. Kommunfullmäktige väljer Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare under 

perioden 2018-02-19 till och med 2018-12-31. 
 

3. Till följd av beslutet uppdateras Arvodesbestämmelsens arvodesbilaga 1. 

 

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Lars Levin (L), John-Erik Nyman (L) Marian 

Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger 

Fredriksson (C)Ann-Charlotte Olsson (C), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP) 

och Ami Rooth (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 2017-12-27 begärt att få bli entledigad 

från uppdraget som Överförmyndare i Katrineholms kommun.  

 

Socialdemokraterna nominerar Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare i 

Katrineholms kommun. 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Fredrik 

Olovsson (S), Marian Loley (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva 

G Karlsson (MP), Lars Härnström (M) och Göran Dahlström (S). 

 

Förslag och yrkande 

Fredrik Olovsson (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Lars 

Härnström (M) och Göran Dahlström (S), bifall till redovisat förslag med tillägget att 

beslutet gäller från och med den 19 februari 2018. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Fredrik Olovssons (S) 

tilläggsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Joakim Truedsson 

Christin Hagberg 

Löneenheten 

Troman 

Akten  
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§ 3 

Val av ersättare i kommunstyrelsen  (KS/2017:549)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen och 

nominerar nu Camilla Hermansson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Camilla Hermansson 

Kommunstyrelsen 

Löneenheten 

Troman  

Lex 

Akten 
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§ 4 

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden  (KS/2018:14)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Britt Gustafsson (SD) till ersättare i bygg- och 

miljönämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och 

nominerar nu Britt Gustafsson (SD) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Britt Gustafsson 

Bygg- och miljönämnden 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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§ 5 

Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB  
(KS/2017:395)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ny ledamot i Katrineholm 

Vatten och Avfall AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ledamot i Katrineholm Vatten och 

Avfall AB och nominerar nu Camilla Hermansson (SD) till ledamot i Katrineholm 

Vatten och Avfall AB. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Camilla Hermansson 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 6 

Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda  (KS/2017:576)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i Arvodesbestämmelser m.m. för 

förtroendevalda, arvodesbilagan, genom att föra in Ewa Callhammar (L) som 2:e vice 

ordförande för kulturnämnden. Beslutet gäller från den tid då uppdraget tillträddes. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017, § 204, att välja Ewa 

Callhammar (L) som ny ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

ärendet kompletteras med beslut om ändring i Arvodesbestämmelser m.m. för 

förtroendevalda, arvodesbilagan, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ewa Callhammar  

Löneenheten 

Akten 
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§ 7 

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.  
(KS/2017:303)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för fastigheten Havsörnen 

21 m.fl., Katrineholms kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. i Katrineholms kommun har 

upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 

flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm.  

 

Planområdet är sedan 1972 planlagt för bostäder i form av radhus och en mindre del 

för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa bebyggelsen till 

platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad bebyggelse, behöver en ny 

detaljplan tas fram. 

 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars till 16 april 2017 och för 

granskning under perioden 24 maj till 14 juni 2017. Planförfarandet handläggs enligt 

reglerna för standardförfarande.  

 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 §129. Nämnden 

beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande samt att godkänna 

detaljplanen och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, § 251 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07 

 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 129 

 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-17 

 Granskningsutlåtande 

 Planbeskrivning 

 Plankarta 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M). 

 

Förslag och yrkanden 

Martin Edgélius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten  
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§ 8 

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 
1:10 m.fl., Katrineholms kommun  (KS/2017:352)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Mörkhulta, del av 

fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Ami Rooth 

(MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

En detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms 

kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är möjliggöra bostadsbebyggelse i form 

av enbostadshus i sjönära läge. Planområdet är beläget i Tislångens södra sida, cirka 2 

kilometer väster om Forsa och cirka 1 mil sydväst om Katrineholms tätort. 

 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars – 6 april 2017 och för 

granskning under perioden 22 juni – 6 augusti 2017. Planförfarandet handläggs enligt 

reglerna för standardförfarande.  

 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 § 134. Nämnden 

beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen 

samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, § 252 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-12 

 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 134 

 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-23 

 Granskningsutlåtande 

 Plankarta 

 Illustrationsplan 

 Planbeskrivning 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony 

Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Martin Edgélius (M), Christoffer Öqvist (M), 

Ewa Callhammar (L), Lars Härnström (M) och Göran Dahlström (S). 

 

Förslag och yrkanden 

Ylva G Karlsson (MP) yrkar i första hand på återremiss för komplettering med 

underlag enligt länsstyrelsens önskemål och i andra hand yrkar hon avslag. Tony 

Rosendahl (V) yrkar avslag. Martin Edgélius (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag 
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och vidare, med instämmande av Christoffer Öqvist (M), Ewa Callhammar (L) och 

Göran Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 

avser att ställa. Det innebär att hon först avser att ställa proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras, beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag 

ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag och på avslagsyrkandet. 

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 avslagsyrkandet. Hon finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 9 

Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam 
nämnd med förslag till organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter  (KS/2017:419)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam 

nämnd tillsammans med Vingåkers kommun, under förutsättning att Vingåkers 

kommun fattar ett motsvarande beslut. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med 

Viadidaktnämnden initiera kontakter med Vingåkers kommun för att gemensamt 

genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet om 

samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument ska 

återrapporteras oktober 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i 

samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 

verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun.  

 

En översyn har genomförts, i vilken olika förslag på organisation för 

Viadidaktnämndens verksamheter efter år 2018 presenteras. Översynen visar att en 

samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara 

positivt.  

 

Under hösten 2017 har Vingåkers kommun anlitat konsulter för genomförandet av en 

översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i ett 

konstaterande att en samverkan är positiv. 

 

En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers 

kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan. 

 

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår kommunledningsförvaltningen att 

samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun bör fortsätta. En 

utbildningsinsats för berörda politiker och tjänstemän i såväl Katrineholms- som 

Vingåkers kommun bör anordnas, där ett förtydligande görs vad samverkan i 

gemensam nämnd innebär. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, § 249 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14 

 Framtida organisation för Viadidaktnämndens verksamheter 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). 
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Förslag och yrkanden 

Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Viadidaktnämnden 

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun 

Akten 
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§ 10 

Ajournering  

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 19.15. 

Överläggningarna återupptas klockan 19.35. 

_________________ 
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§ 11 

Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut om justering av priser för Movingo  (KS/2017:571)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att 

justera priserna i Movingo. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats 

den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare 

tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall 

lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens 

biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala 

län där en Movingo Märsta –Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas 

eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som 

UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. En 

följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser 

nyttja SL och UL.  

 

I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning 

till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera 

administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att 

MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa ett prismässigt spann 

mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska 

giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr 

högre än priset på biljetten i lokaltrafiken. 

 

Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017 beslutat om att godkänna att MÄLAB 

kan justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning. Direktionen har även beslutat 

att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna 

kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta 

kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers 

kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 

beslut. 
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Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, § 250 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07 

 Protokoll Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-11-06, 

§ 11 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 12 

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen  (KS/2017:319)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun stärker skyddet 

för medborgarna genom att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

äldreomsorgen. 

 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 

beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Kompletterande 

uppgifter har inhämtats från kommunens personalavdelning.  

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionärernas yrkande. Nämndens 

bedömning är att ett sådant krav ska omfatta samtlig personal inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. Vidare, menar nämnden att det finns ett behov av att vilken 

typ av brott som man ska ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet vid anställning.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, § 247 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-11-03 

 Ordförandens förslag till beslut 

 Motion: begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen 

 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 101, 2017-10-26 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Tony 

Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Marian Loley (KD) och Göran Dahlström (S). 

 

Förslag och yrkanden 

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), Marian 

Loley (KD) och Göran Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony 

Rosendahl (V) yrkar avslag. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 

propositionsordning. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 

Rosendahls (V) avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Joha Frondelius  

Marian Loley 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 13 

Svar på motion om hälsovård på arbetstid  (KS/2017:420)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, dock med tillägget att 

arbetstagare ska ha rätt att gå på Landstingets fria hälsokontroller, vid 40, 50 och 60 

år, på arbetstid med bibehållen lön. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Anita Carlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Sten 

Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar 

rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 

cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 

kommun. 

 

Personalavdelningen har berett ärendet och konstaterat att inom Katrineholms 

kommun har arbetstagare även rätt till följande besök inom hälso- och sjukvården, 

med bibehållen lön blodgivning, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, PSA-

provtagning, företagshälsovård och mödravårdscentral under vissa förutsättningar. 

Arbetstagaren har endast rätt att utnyttja förmånen om bibehållen lön på arbetstid, om 

det inte är möjligt att genomföra besöket under annan tid. 

 

Vi sitt sammanträde lämnade personalutskottet följande förslag: 

Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 

Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse 

motionen besvarad. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-13, 248 

 Ordförandens förslag till beslut 

 Protokollsutdrag från personalutskottet § 55, 2017-11-22 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-07 

 Motion: hälsovård på arbetstid  

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 

Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Ylva G Karlsson (MP). 

 

Förslag och yrkanden 

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Fredriksson (C) 

yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 

propositionsordning. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 

Fredriksons (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Inger Fredriksson  

Sten Holmgren  

Akten 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 14 

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus  (KS/2017:422)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslå motionen om förstudie av parkeringshus med hänvisning 

till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 

 

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 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Lars 

Härnström (M). 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-01-15   21 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Förslag och yrkande 

Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) 

yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 

propositionsordning. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 

Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

___________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tony Rosendahl  

Olof Carlsson  

Akten 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 15 

Svar på motion om förströelsefond  (KS/2017:345)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om förströelsefond med hänvisning till yttrande 

från Katrineholms Fastighet AB. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 

(C) och Ann-Charlotte Olsson (C). 

 

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 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Fredrik 

Olovsson (S).  
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

Förslag och yrkande 

Fredrik Olovsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Fredriksson (C) 

yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till 

propositionsordning. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger 

Fredriksson (C) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

___________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Inger Fredriksson (C) 

Akten 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 16 

Svar på motion om införande av Huskurage  
(KS/2017:249)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen om införande av huskurage besvarad med 

hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s yttrande. 

 

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, 2017-11-10  

 Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C), 2017-04-20 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Fredrik 

Olovsson (S), Joha Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S). 

 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Olovsson (S), Joha 

Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  

__________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Inger Fredriksson  

Anita Karlsson  

Akten 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 17 

Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg  
(KS/2018:10)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att skapa 

tidigt intresse för jobb inom äldre-handikappomsorg. I motionen lämnas följande 

yrkande: 

att kommunen skapar nya möjligheter i enligt med motionens intentioner för 

ungdomar att påbörja praktik och jobb inom vård och omsorg. 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-12-28 

_________________ 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-01-15   27 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 18 

Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - 
komplettering  (KS/2017:561)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Per Wilhelmsson (Katrineholms kommun) 

utses att ingå i styrelsen för Installatörernas utbildningscentrum.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige utsåg den 18 december 2017 styrelsen för IUC i enlighet med 

stiftelsens stadgar. Vid beredningen av ärendet har namnförslaget Per Wilhelmsson 

(nyttjas av Katrineholms kommun) fallit bort.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Per Wilhelmsson 

Installatörernas utbildningscentrum 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 19 

Fråga till socialnämndensordförande om snabbare 
försörjningsstöd  (KS/2018:18)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) har inlämnat en fråga riktad till socialnämndens ordförande, 

gällande snabbare försörjningsstöd. Följande fråga framställs 

 

Är du beredd att använda tekniska lösningar för att förenkla och snabba på 

ansökningshanteringen? 

 

Ärendets handlingar 

 Fråga från Inger Fredriksson (C), 2018-01-10 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Marie-

Louise Karlsson (S). 

 

Marie-Louise Karlsson (S) besvarar frågan muntligt. 

_________________ 
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