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§ 34 

Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden  
(KS/2017:154)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Barbro Skogberg (S) från uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barbro Skogberg (S) har i meddelande den 7 mars 2017 begärt att få lämna uppdraget 
som ersättare i bygg- och miljönämnden.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Barbro Skogberg 
Bygg- och miljönämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   3 
 
§ 35 

VA-plan för Katrineholms kommun  (KS/2017:63)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar det utställda förslaget till vatten- och avloppsplan för 
Katrineholms kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har angett att kommunerna 
behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Kommunstyrelsen beslutade 
i februari 2012 uppdra till Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) att upprätta 
VA-plan för Katrineholms kommun. I april 2014 antog kommunfullmäktige en VA-
policy som grund för utarbetandet av VA-planen. 
 
Förslag till VA-plan skickades under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015 på 
samråd varpå synpunkter inarbetades i tillämpbara delar. Det reviderade planförslaget 
var utställt under perioden från den 1 november till den 30 november 2016. Resultatet 
är det slutliga förslaget till VA-plan för antagande. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 20 
• Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-02-02 
• Skrivelse från Sörmland Vatten- och Avfall AB, 2017-01-31 
• VA-plan för Katrineholms kommun 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Tony 
Rosendahl (V), Sten Holmgren (C), Joha Frondelius (KD) och Ylva G. Karlsson 
(MP). 
 
Förslag och yrkanden 
Johan Hartman (M) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Sten Holmgren 
(C), Joha Frondelius (KD) och Ylva G. Karlsson (MP) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Akten 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 36 

Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa  
(KS/2016:433)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen samt ger service- och tekniknämnden i uppdrag 
att inleda en dialog med föreningar och andra ideella organisationer rörande intresset 
för att inrätta utlåningsverksamhet av sport- och fritidsutrustning med annan 
huvudman än Katrineholms kommun. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlott 
Olsson (C), Anita Karlsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), 
Krister Wistbacka (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Lilli Márton (MP), 
Ylva G. Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson 
(V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek Att låna istället för 
att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att 
gratis låna sportutrustning.  
 
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
service- och tekniknämnden. Motionens intentioner ligger i linje med kommunplanen, 
det idrottspolitiska programmet och inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i Katrineholms kommun”. Dock anser service- och 
tekniknämnden att ett sportotek bör drivas av annan huvudman än kommunen. 
Nämnden anser att det bör undersökas vilka förutsättningar som finns för att 
föreningar eller andra ideella verksamheter står som huvudman. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 25  
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-02 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-02 
• Motion Sportotek. Att låna istället för att köpa 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 6, 2017-02-09 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ylva G. Karlsson (MP), Sten 
Holmgren (C), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Ewa 
Callhammar (L), Lars Härnström (M) och Mica Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkanden 
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), Tony 
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (L), bifall till motionen. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M) och Mica 
Vemic (SD), bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut med ändringen att 
benämningen Sportoteket ändras till utlåningsverksamhet av sport- och 
fritidsutrustning. 
 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut med Anneli Hedbergs (S) med fleras ändringsyrkande och Ylva G. 
Karlsson (MP) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag med Anneli Hedberg (S) med fleras ändringsyrkande.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ylva G. Karlsson  
Service- och tekniknämnden 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 37 

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar  
(KS/2016:219)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
stadsskyltar i samband med vägvisningsplanen och därmed anse motionen vara 
bifallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser.  
 
I kommunstyreslens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Båda nämnderna är av den 
uppfattningen att stadsskyltar bör ses över i samband med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram vägvisningsplan. Båda nämnderna anser 
att motionen ska bifallas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 22 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-30 
• Ordförandens förslag till beslut, 2016-12-20 
• Motion om att sätt upp stadsskyltar 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 74, 2016-11-10 
• Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 51, 2016-12-06 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Anneli 
Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V). 
 
Förslag och yrkande 
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V), bifall 
till motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut med ändringen att den ska anses bifallen. Hon finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ewa Callhammar  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Inger Hult 
Jesper Ek  
Krister Wistbacka 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och turismnämnden 
Service- och tekniknämnden 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38 

Avtackning  
Kommunfullmäktiges ordförande avtackar senior advisor Gunnar Westermark, som 
tjänstgjort som kommunfullmäktiges sekreterare sedan slutet av 1994, då han nu 
kommer att sluta sin tjänst för pensionering. Gunnar Westermark framför sitt tack till 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 39 

Ajournering av sammanträdet  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.05. 
Överläggningarna återupptas klockan 19.40. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   10 
 
§ 40 

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler  (KS/2016:22)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll och förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter. 
 
Förvaltningens bedömning 
Underhållsnivån för verksamhetslokalerna fastslås varje år efter överläggningar 
mellan kommunen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB).   
 
Sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje 
fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en 
långsiktig plan för fastighetsunderhållet.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 21 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-09 
• Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler, 2016-01-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Lars 
Härnström (M), Fredrik Olovsson (S), Göran Dahlström (S) och Ewa Callhammar 
(L). 
 
Förslag och yrkanden 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. Lars Härnström (M) yrkar, med 
instämande av Göran Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag och Joha Frondelius (KD) bifallsyrkande till motionen. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Joha Frondelius  
Marian Loley  
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 41 

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping  
(KS/2016:316)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från service- och 
tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlott Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), 
Krister Wistbacka (L), Lilli Márton (MP), Ylva G. Karlsson (MP), Whera Nyvell 
(MP), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), 
Morten Källström (SD), Jan Lilja (SD) och Jussi Rinne (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan 
ordnas.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. I beredningen har yttrande 
inhämtats från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. Båda 
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det i 
anslutning till bussbytespunkt finns parkeringsplatser som tjänar som 
pendlarparkering. Nämnderna anser därmed att det inte behöver utredas var en 
pendlarparkering kan ordnas. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 23 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-06 
• Ordförandens förslag till beslut, 2016-02-06 
• Motion: Pendlarparkering i Äsköping 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2016-11-10, § 75 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 14 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anita Karlsson (C), Anneli 
Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), 
Martin Edgélius (M), Morten Källström (SD), Ewa Callhammar (L), Lars Levin (L) 
och Cecilia Björk (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Anita Karlsson (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ewa 
Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Morten Källström 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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(SD), bifall till motionen. Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Martin 
Edgélius (M), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Anita Karlsson (C) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Anita Karlsson 
Service- och tekniknämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 42 

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet  (KS/2016:376)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om uppföljning av skälig 

bostadskostnad inom försörjningsstödet, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med 
socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare rutiner för ökad kontroll i samband 
med prövning av försörjningsstöd, mot bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det 
arbete som pågått mellan Katrineholms kommun och KFAB om oriktiga 
hyresförhållanden. 

 
Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) yrkande reserverar sig Joha 
Frondelius (KD) och Marian Loley (KD). 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) yrkande reserverar sig Inger 
Fredriksson (C), Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlott Olsson (C), 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lilli 
Márton (MP), Ylva G. Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och 
Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att 
kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget. 
 
Ärendet har översänts på remiss till socialnämnden. Socialnämnden gör bedömningen 
att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade 
i den löpande verksamheten. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter och nämnden bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna. 
 
Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Då detta arbete tangerar 
motionens intentioner, har det åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-22, § 24 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15 
• Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15 
• Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-02-15 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Tjänsteskrivelse KFAB, 2017-01-19 
• Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2017-01-25, § 7 
• Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2017-01-16 
• Motion från Kristdemokraterna om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet, 2016-09-20 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat 
Werner (S), Fredrik Olovsson (S), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. Pat Werner (S) yrkar, med 
instämmande av Fredrik Olovsson (S) och Göran Dahlström (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Inger Fredriksson (C) yrkar att motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Efter avsluta överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen. Det 
innebär att hon först ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och 
Joha Frondelius (KD) bifallsyrkande. Finner hon att fullmäktige biträder 
kommunstyrelsens förslag till beslut ställer ordförande proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och 
Joha Frondelius (KD) yrkande på bifall till motionen. Hon finner att fullmäktige 
biträder kommunstyrelsens förslag till beslut. Därpå ställer ordförande proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande att motionen 
ska anses vara besvarad. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Joha Frondelius  
Marian Loley  
Socialnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Katrineholms Fastighets AB 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   16 
 
§ 43 

Svar på interpellation om satsning på 
kompetensutveckling i skolan  (KS/2017:24)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
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 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   17 
 
§ 44 

Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård  
(KS/2017:101)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation 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 galskrossen och öka 

barnens trygghet? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Jesper Ek (L), 2017-02-14 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg 
(S) och Göran Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   18 
 
§ 45 

Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att 
finansiera 10 poliser med kommunala pengar  
(KS/2017:114)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation 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 

• Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2017-03-06 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-02-23 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran 
Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S), Inger Fredriksson (C) 
och Mica Vemic (SD). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   19 
 
§ 46 

Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom 
kommunens förvaltningar  (KS/2017:119)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har ställt 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 

• Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2017-03-06 
• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-02-24 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran 
Dahlström (S), Lars Härnström (M) och Pat Werner (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   20 
 
§ 47 

Motion planer för fler laddstationer  (KS/2017:129)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anita 
Karlsson (C) har lämnat in en motion om Planer för fler laddstationer. Motionen 
utmynnar i flöjlande yrkande: 
 
”Att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs 
bestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon. 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlott Olsson (C) 
och Anita Karlsson (C), 2017-02-27 

_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   21 
 
§ 48 

(Ny) Fråga om ekonomiska bidrag till föreningen 
"Somaliska institutet för demokratiska alternativ"  
(KS/2017:168)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har sällt följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
mot bakgrund av ordförandens delegationsbeslut avseende föreningen Somaliska 
institutet för demokratiska alternativ. 
 
1. Vad exakt sysslar ”SOMALISKA INSTITUTET FÖR DEMOKRATISKA 

ALTERNATIV” med? 
2. Har du gjort någon uppföljning under dessa år vad medlen använts till? 
3. Vilken relation har du till föreningen? 
 
Ärendets handlingar 

Fråga från John-Erik Nyman (L), 2017-03-16 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Göran Dahlström (S) besvarar frågan muntligt. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   22 
 
§ 49 

(Ny) Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö  
(KS/2017:165)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har lämnat en interpellation ställd till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande med följande frågor: 
 
1. Hur tänker nämndens ordförande hantera följande kommenarer från anhöriga och 

personal gällande en orolig framtid för våra äldre pga. nya rutiner? 
2. Saknas det pengar i vård- och omsorgsförvaltningen? 
3. Kommer det bli tre nattpatruller istället för fyra i kommunen? 
4. Hur hantrear Ni bristen av utbildade undersköterskor idag? 
5. Är du själv orolig över situationen inom hemtjänsten? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-03-15 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   23 
 
§ 50 

Motion om traditionell husmanskost  (KS/2017:169)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Traditionell husmanskost. Motionen 
utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk 
husmanskost i kommunala kök” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi 
Rinne (SD) och Jan Lilja (SD), 2017-03-16 

_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   24 
 
§ 51 

Motion om granskning av delegationsbeslut  
(KS/2017:170)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttalasig i 
ärendet” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi 
Rinne (SD) och Jan Lilja (SD), 2017-03-16 

_________________ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   25 
 
§ 52 

Motion om förbud mot tiggeri  (KS/2017:171)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i 
följande yrkande: 
 
”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på 
offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats” 
 
Ärendets handlingar 

• Motion från Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi 
Rinne (SD) och Jan Lilja (SD), 2017-03-16 

_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   26 
 
§ 53 

Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 
miljoner  (KS/2017:172)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Fordran hos Migrationsverket på över 95 
miljoner. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att kommunen tillställer Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av 
dröjsmålsränta enligt räntelagen + 8%” 
 
Ärendets handlingar 

Motion från Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi 
Rinne (SD) och Jan Lilja (SD), 2017-03-16 

_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-03-20   27 
 
§ 54 

Meddelande  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
 
Halvtidsuppföljning av kommunplan 2015-2018 
Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat Halvtidsuppföljning av 
kommunplan 2015-2018 för meddelande. 
Dnr KS/2017:107-011 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L). 
_________________ 
 

 

 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 


	Första sidan
	Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden (KS/2017:154)
	VA-plan för Katrineholms kommun  (KS/2017:63)
	Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa  (KS/2016:433)
	Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar  (KS/2016:219)
	Avtackning
	Ajournering av sammanträdet
	Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler  (KS/2016:22)
	Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping  (KS/2016:316)
	Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet  (KS/2016:376)
	Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan (KS/2017:24)
	Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård (KS/2017:101)
	Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar (KS/2017:114)
	Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar (KS/2017:119)
	Motion planer för fler laddstationer (KS/2017:129)
	(Ny) Fråga om ekonomiska bidrag till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ" (KS/2017:168)
	(Ny) Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö (KS/2017:165)
	Motion om traditionell husmanskost (KS/2017:169)
	Motion om granskning av delegationsbeslut (KS/2017:170)
	Motion om förbud mot tiggeri (KS/2017:171)
	Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner (KS/2017:172)
	Meddelande

