
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 1 (24) 

Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 21.00 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl (C), 

2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christer Sundqvist (M), Göran 

Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Victoria 

Barrsäter (C) ( t.o.m § 141), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Fredrik Olovsson (S), 

Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld 

(M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Thompson 

(S), Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar 

Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), 

Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp 

(SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD) 

Beslutande ersättare Johan Hartman (M), Anders Gölevik (C) (fr.om. § 142), John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S), 

Börje Söderström (S), Camilla Hermansson (SD) 

Ersättare Milos Smitran (M), Anders Karlsson (M), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Lars Levin (L), 

Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), 

Stefan Blomkvist (S), Berit Örtell (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist (S), Christina 

Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP) 

Övriga  

deltagande
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Utses att justera Linda Rosenlund (S), Sten Holmgren (C) 

Justeringens  

plats och tid
Stadshuset Gröna Kulle 2019-09-25 

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………………… 

Paragrafer §127 - §144

Marie Sandström Koski 

Ordförande 

……………………………………………………… 

Torgerd Jansson (S) 

Justerande 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Linda Rosenlund (S) Sten Holmgren (C) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §127 - §144

Sammanträdes  

datum 2019-09-16 

Datum för anslags  

uppsättande 2019-09-26 
Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-22 

Förvaringsplats av 

protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 127    KS/2018:415  111 

 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny 

sammanräkning avseende ersättare för Socialdemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Esko 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 128    KS/2018:479  111 

 

Entledigande och val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Johansson (S) från uppdraget som ersättare i 

bygg- och miljönämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Franca Baban (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden 

till och med den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Johansson (S) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och 

miljönämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Franca Baban (S) som ny ersättare i 

bygg- och miljönämnden 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Christer Johansson 

Franca Baban 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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§ 129    KS/2018:482  111 

 

Avsägelse som ersättare i service- och tekniknämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

service- och tekniknämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i service- och 

tekniknämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Service- och tekniknämnden 

Magnus Esko 

Löneenheten 

Troman 

Lex  

Akten 
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§ 130    KS/2018:489  111 

 

Val av nämndemän för Katrineholms kommun vid 
Nyköpings tingsrätt i Nyköping för perioden 
2020-01-01 till och med 2023-12-31  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer nämndemän vid tingsrätten i Nyköping för perioden 

2020-01-01 till och med 2023-12-31 enligt följande: 

 

Anne Hagberg  Anders Larsson 

Börje Söderström  Ann-Christine Sandell 

Dan Jonsson   Marie-Louise Nyman 

Hanna Loffart   Sanna Cronhielm 

Joakim Truedsson  Alexander Forss 

Carin Garbåge Kylestorp  Erik Spolander 

Stefan Blomkvist  Robert Hatsek 

Pat Werner   Jan Lilja 

Zeljko Klemse   Torbjörn Hvornum 

Gunilla Falkenberg  Thomas Halvarsson 

Erik Liljencrantz 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommun har att välja 21 nämndemän för tjänstgöring vid Nyköpings 

tingsrätt under fyra år.  

 

Nämndemännen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 

laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 

eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nyköpings tingsrätt 

Troman 

Akten 
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§ 131    KS/2018:481  111 

 

Val av ersättare i socialnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Wahid Mozawi (M) till ersättare i socialnämnden för tiden till 

och med den 31 december 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden och nominerar nu 

Wahid Mozawi (M) som ny ersättare i socialnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Wahid Mozawi 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 132    KS/2018:486  111 

 

Val av ledamot och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Annie-Marie Carlsson (M) till ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Ismaiil Mahamed (M) till ersättare för tiden till och med 31 

december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har en vakant plats som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och 

nominerar nu Annie-Marie Carlsson (M) som ordinarie ledamot. Annie-Marie Carlsson 

(M) är i nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat 

Ismaiil Mahamed (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Annie-Marie Carlsson 

Ismaiil Mohamed 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 133    KS/2018:478  111 

 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Evelina Dahlström (V) från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Tony Rosendahl (V) som ersättare i bildningsnämnden till 

och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Evelina Dahlström har i skrivelse daterad 2019-09-15 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Vänsterpartiet nominerar nu Tony 

Rosendahl (V) som ny ersättare i bildningsnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Bildningsnämnden 

Evelina Dahlström 

Tony Rosendahl 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 134    KS/2019:274  000 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar (enligt nedan) för 

kommunfullmäktige under 2020. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 

med undantag för den 16 november då sammanträdet börjar klockan 08.30. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att 

överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och 

underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet 

med kommunstyrelsens inlämningstider. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L), Claudia 

Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Marian 

Loley (KD), Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas 

Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 

kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.  

 

Kommunstyrelsen   Kommunfullmäktige  Ärende 

 20 januari  

29 januari              24 februari  

26 februari               16 mars     KS årsredovisning 2019 

25 mars          20 april          Årsredovisning 2019, KS 

internkontrollrapport 

29 april                  18 maj    KS planeringsdirektiv 2021, KS 

nämndernas internkontrollrapport 

27 maj                       15 juni  KS tertialrapport 

17 juni                    24 augusti                  

26 augusti 21 september        KS underlag för övergripande plan 

med budget 2021-2023 

30 september     KS egen delårsrapport 

14 oktober 19 oktober   Delårsrapport hela kommunen 

28 oktober             16 november  Övergripande plan med budget 

2021-2023 

25 november        14 december  
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

16 december   KS plan med budget 2021       

 

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 

kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande 

 

Årsredovisningen för 2019   1 mars  

Redovisning av genomförd internkontroll  1 mars  

Underlag för övergripande plan  31 augusti   

med budget 2021-2023    

Delårsrapport för 2020   30 september 

 

Ärendets handlingar  

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-08-28, § 136 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-02 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunsfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 

Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Torgerd Jansson (S), Jesper Ek (L), Christer 

Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Victoria Barrsäter (C), Mica 

Vemic (SD). 

 
Förslag och yrkande 

Göran Dahlström yrkar, med instämmande av Torgerd Jansson (S), Christer Sundqvist 

(M) och Mica Vemic (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), 

Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Victoria Barrsäter (C) att 

kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 15.00, med undantag för 

budgetsammanträdet. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 

avser att ställa, vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer sedan 

ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger Fredriksson (C) med 

fleras yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och bolag 

Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 135    KS/2019:82  709 

 

Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens 

yttrande. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 

Larsson (SD), Elsie Egestål (SD) och Camilla Hermansson (SD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till 

fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”. 

 

Motionen har skickats på remiss till service- och tekniknämnden som behandlade den på 

sammanträdet den 20 juni 2019 § 45. Service- och tekniknämnden föreslår att 

kommunfullmäktige ska avslå motionen med motiveringen att det idag finns flertalet 

seniorrestauranger där pensionärer äter till ett reducerat pris. Nämnden menar också 

att kommunen inte kan göra bedömning av definitionen fattigpensionär utan priset 

gäller för alla pensionärer. 

 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och 

tekniknämnden. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-08-28, § 132 

 Ordförandens förslag till beslut 2019-08-13 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03 

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-06-20, § 45 

 Motion - Subventionerade lunchkuponger för fattigpensionärer 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Elsie Egeståls (SD), Anneli Hedberg (S) 

och Karin Frisk (S). 

 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Karin Frisk (S), bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Elsie Egeståls (SD) yrkar bifall till motionen. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 

avser att ställa, vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan 

proposition på kommunstyrelsens förslag och Elsie Egeståls (SD) yrkande. Hon finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Elsie Egestål  

Akten 
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§ 136    KS/2018:500  629 

 

Svar på motion om mera motion i tidigare år  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 

yttrande. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt 

(KD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion 

som utmynnar i följande yrkanden: 

 

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid. 

Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”. 

 

Motionen har skickats till bildningsnämnden som behandlade den på sammanträdet den 

11 juni 2019 § 33. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad bland annat med motiveringen att enligt ett regeringsbeslut ska en utökning 

med 100 timmar i idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019 samt att 

planerad fysisk aktivitet är satsningar som finns med i Katrineholms kommunplan 2019-

2022.  

 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-08-28, § 133 

 Ordförandens förslag till beslut, 2019-08-13 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03 

 Protokollsutdrag bildningsnämnden, 2019-06-11 § 33 

 Motion – Mera motion i tidiga år 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

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

Söderberg (S), Anneli Hedberg (S) och Jesper Ek (L). 

 
Förslag och yrkande 

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som hon 

avser att ställa, vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer sedan 

ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius (KD) yrkande. 

Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Marian Loley  

Joha Frondelius  

Ceith Landin  

Akten 
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§ 137    KS/2019:251  000 

 

Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för 
föreningsstöd  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för inhämtande av 

föreningarnas synpunkter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en 

översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av 

respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  För 

styrdokument Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess 

giltighetstid bör förnyas.  

 

Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och 

service-och tekniknämnden. Service-och teknikförvaltningen lämnade synpunkter av 

redaktionell karaktär. Inga övriga synpunkter har lämnats.  

 

Kultur-och turismnämnden har ersatts med kulturnämnden. För genusmedvetenhet så har 

Flickor och pojkar ersatts med barn och unga. I meningen där det står att ”Verksamheten 

ska inte…” har narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS) lagts till. Meningen ”Ett 

bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubventioner eller 

hyresbefrielser” har strukits då detta inte längre är aktuellt.    

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-08-28, § 134 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04 

 Nu gällande Anvisningsdokument för föreningsstöd 

 Förslag på revidering för Anvisningsdokument för föreningsstöd 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Thomas Selig 

(V), Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony 

Rosendahl (V), Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Ulrica Truedsson (S) och Mica Vemic 

(SD). 

 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), 

Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C) (som oppositionsråd), Thomas Selig (V), Jesper 

Ek (L), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V) och Mica Vemic 

(SD), att ärendet ska återremitteras för inhämtande av föreningarnas synpunkter. 
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Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 

propositionsordning som innebär att hon avser att ställa proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras. Kommunfullmäktige godkänner 

propositionsordningen. Hon ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag 

eller återrmitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 138       

 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 19.15. 

Överläggningarna återupptas klockan 19.40 

_________________ 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 18 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

§ 139    KS/2019:242  349 

 

Upphävande av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp för Genne 1:6  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 

från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten). 
 

2. Vidare uppdras kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i 

enlighet med ovan fattat beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt 

styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut 

gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6.  

 

Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men 

fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild 

avloppsanläggning. I samband med detta har Sörmland Vatten yttrat till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att med hänsyn till fastighetens belägenhet borde 

denna inte inrymmas i verksamhetsområdet.  

 

Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera 

fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och 

dagvatten) samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter:  

Enligt 9 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får verksamhetsområdet 

inskränkas så att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte 

behöver omfattas med hänsyn till skyddet för miljö eller människors hälsa.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fastigheten Genne 1:6 som 

är belägen långt från övrig bebyggelse har förutsättningar att att ordna vattenförsörjning 

och avloppsrening genom enskild anläggning. Tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning på fastigheten har lämnats 2019-06-12. Avloppsreningen ska enligt 

tillståndet uppnå hög skyddsnivå med hänvisning till fastighetens nära läge till ytvatten. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att fastigheten undantas från 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kartan över verksamhetsområdet behöver 

uppdateras så att den överensstämmer med beslutet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-08-28, § 135 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-19 

 Protokoll styrelsemöte Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2019-06-12 



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 19 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M). 

 
Förslag och yrkande 

Johan Hartman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till:  

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 

 

 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 20 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 140    KS/2019:293  719 

 

Interpellation med svar om skolans verksamhet  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V) har ställt en interpellation till 

bildningsnämndens ordförande med följande frågor 

 

1. ”Hur säkerställer Socialdemokraterna och Moderaterna att personalen inom våra 

skolor och förskolor, i detta fortsatta arbetet med planering, utformningen och 

byggandet av båda planerade skolor, ska känna sig högst involverade, hörda och 

professionellt bemötta? 

2. Vilka rutiner införs för att säkerställa att personaölens kompetenser och synpunkter 

tas tillvara i samtliga steg i framtida om-, till- och nybyggnationer? 

3. Det är rimligt att det i första hand är den verksamma undervisningspersonalen som 

ska utforma dagens och morgondagens pedagogik, utan att begränsas eller styras av 

en skolbyggnads utformning. Hur säkerställer majoritetens att nya skolors design 

och utformning tar hänsyn till Katrineholms elevstruktur och sammansättning, till 

den senaste forskningen, samtidigt som en flexibilitet byggs in för att kunna anpassa 

byggnad och framförallt pedagogisk till framtida forskningsutveckling?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V), 

2019-09-01 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S), 

Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C), Fredrik Ahlman (M) och Inger Hult (L). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 21 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 141    KS/2019:308  629 

 

Fråga om statsbidrag till lärarassistenter  
Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har inlämnat en fråga riktad till bildningsnämndens ordförande gällande 

statsbidrag till lärarassistenter (med syftet att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på 

undervisning). Följande frågor framställs 

1. Vilka är prioriteringsområdena för eventuella statsbidrag och hur avser man att 

utvärdera dess effekter? 

2. Har Katrineholm redan ansökt om statsbidrag för lärarassistenter, har vi fått beviljat 

och i sådana fall hur mycket och för vilken/vilka period(er? 

3. På vilket sätt ser vi att syftet uppnås? 

 

Ärendets handlingar 

 Fråga från Jesper Ek (L) 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S). 

Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen. 

_________________ 

 

 

 

 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 22 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 142    KS/2019:301  049 

 

Interpellation med svar om budgethantering  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har ställt en interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens förste vice ordförande, om 

budgethanteringen, med frågorna 

 

Fråga 1. - Utifrån resonemanget i interpellationen, kommer Ni inbjuda oppositionen till 

en mer detaljerad budgethantering där kostnader är framräknade utifrån mål, vision och 

kommunplan? 

Fråga 2. – När kan vi få del av möjligheterna till en mer saklig detaljrik budgethantering?  

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M), 2019-09-11 

 Interpellation från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD), 

2019-09-06 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

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

Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V) och Nicklas 

Adamsson (MP) 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 23 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 143    KS/2019:307  009 

 

Motion om att välkomna medborgarna att delta i 
Katrineholms utveckling  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att 

välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i 

följande yrkande: 

Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarans inflytande 

även mellan val. 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-16 24 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 144       

 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 

med den 19 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Katrineholm 

Parti: Moderaterna 

Ny ledamot: Fredrik Ahlman 

Ny ersättare: Anders Karlsson 

Avgående ledamot: Lars Härnström 

_________________ 
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