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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 19.00 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande (ej under § 68), Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande 
(ordförande under § 68), 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), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat 
Werner (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S), Cecilia Björk (S), Marie-Louise 
Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), Lili Márton (MP), 
Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), 
Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Monica 
Johansson (S), Åsa Thorell Russell (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Abdulahi 
Hassan (S), Martina Henke (S), Johanna Karlsson (S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse 
(S), Christer Ekstrand (S), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christoffer Öqvist (M), John-Erik Nyman (L),  
 

Ersättare  Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), 
Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Ann-Marie Andersson (S), Gunnel 
Bergh (S), Yassin Mahi (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami Rooth 
(MP), Sanna Cronhielm (MP), Stefan Gustafsson (L), Anita Johansson (V) 
  

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander, 

nämndsekreterare Axel Stenbeck 
 

Utses att justera Johan Hartman (M), Joha Frondelius (KD) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 201805-28 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §65 - §74 
Marie Sandström Koski 

Ordförande …………………………………                ………………………………… 
 Torgerd Jansson                                          Anita Karlsson 
Justerande ………………………………… 

Johan Hartman 
………………………………… 
Joha Frondelius 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §65 - §74 
 

Sammanträdes  
datum 2018-05-21 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-05-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-06-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 65   

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden  
(KS/2018:217)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Kunstbergs (SD) från uppdraget som 

ersättare i kulturnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Sara Åberg (SD) som ersättare i kulturnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Kunstbergs (SD) har i skrivelse daterad 2018-04-26 begärt att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Sara 
Åberg (SD) som ny ersättare i kulturnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Göran Kunstbergs 
Sara Åberg 
Kulturnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
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§ 66 

Kompetensförsörjningsplan  (KS/2018:26)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Övergripande 
Kompetensförsörjningsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi som 
arbetsgivare attraherar och rekryterar, men också hur vi som arbetsgivare skapar 
förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare. För att möta 
behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt ska förvaltningarna varje år 
analysera behov och i en handlingsplan beskriva lämpliga åtgärder. 
 
Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner. För att nå längre behövs 
kommungemensamma, eller övergripande åtgärder. Dessa beskrivs i den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Några av åtgärderna kan komma att kräva en omfördelning 
alternativt utökning av resurser. Underlag för dessa åtgärder kommer att tas fram under 
våren. Övriga åtgärder kan implementeras under året.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-04-25, § 59 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-11, Rev 2018-04-24 
• Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan 
• Viadidaktnämndens protokoll, 2018-02-20, § 8 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-03-01, § 21 
• Bildningsnämndens protokoll, 2018-02-27, § 7 
• Service-och tekniknämndens protokoll, 2018-03-15, § 14 
• Socialnämndens protokoll, 2018-03-21, § 50 
• Yttrande kulturnämnden, 2018-03-13 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen  
Akten 
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§ 67 

Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB  (KS/2018:159)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
KFAB med dotterbolaget KIAB har lämnat sig årsredovisning för 2017. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 
 
Årsredovisningarna visar på ett resultat efter finansiella poster för 2017 på 10 779 
000 kronor för KFAB och 3 843 000 kronor för KIAB. Nettoomsättningen för de 
båda bolagen var 357 674 000 kronor. 
 
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 
finansiella ställning på den 31 december 2017 samt att förvaltningsberättelserna är 
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-04-25, § 60 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-04-17 
• Årsredovisning 2017 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport 
• Årsredovisning 2017 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, 

samt lekmannarevisorns granskningsrapport 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha 
Frondelius (KD), Fredrik Olovsson (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Tony Rosendahl (V) och Fredrik Olovsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Katrineholms Fastighets AB 
Katrineholms Industrihus AB 
Akten 
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§ 68 

Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland  
(KS/2018:152)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet 
Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2018 att godkänna 
årsredovisningen och bokslutet för 2017 och överlämna den till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan. 
 
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2017 på 
sammanlagt 1 374 000 kronor. Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen 
framkommer att förbundets revisorer gjort bedömningen, att direktionen bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och tillstyrker därför att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i den samman ansvarsfrihet. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 201804-25, § 61 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-04-10 
• Missiv till årsredovisning och bokslut för 2017 – Vårdförbundet Sörmland 
• Årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland 
• Revisionsberättelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland 
• Revisorernas redogörelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland 
• Revisionsrapport journalhantering 2017 – Vårdförbundet Sörmland 
• Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2017 – Vårdförbundet Sörmland 
• Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Inför kommunfullmäktiges överläggningar lämnar ordföranden Torgerd Jansson (S) 
över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges andre vice ordförande Anita Karlsson 
(C). 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Torgerd Jansson (S) och Ylva G 
Karlsson (MP). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vårdförbundet Sörmland 
Akten 
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§ 69 

Reviderad instruktion för kommundirektören  
(KS/2018:170)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut § 279, fattat den 17 
december 2012. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderad instruktion för kommundirektören har tagits fram, dels mot 
bakgrund av en ny kommunallag, och dels eftersom den nu gällande instruktionen 
behöver uppdateras. 
 
Ärendet har beretts av kanslichefen, kommundirektören samt kommunstyrelsens 
ordförande och förste vice ordförande. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-04-25, § 62 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-04-17 
• Förslag till Instruktion för kommundirektören, 2018-04-17 
• Kommunfullmäktiges beslut § 279, 2012-12-17 
• Instruktion för kommunchef, 2012-12-17 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 70 

Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan 
polisen och kommunen  (KS/2018:124)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningen yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic 
(SD) och Jan Lilja (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ökad 
samverkan mellan polis och kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
”polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar om läget i 
kommunen gällande säkerhet och brott”. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-04-25, § 63 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-18 
• Ordförandes förslag till beslut, 2018-04-18 
• Motion ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica 
Truedsson (S), Tony Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L) och Mica Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkanden 
Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Ewa 
Callhammar (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. Joha Frondelius (KD) yrkar, 
med instämmande av Mica Vemic (SD), bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 
Rosendahls (V) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Joha Frondelius (KD) 
Marian Loley (KD) 
Akten  
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§ 71 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
25 april 2018 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Marita Sundqvist 
Avgående ersättare: Yassin Mahi  
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
25 april 2018 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Folkpartiet liberalerna 
Ny ersättare: Marianne Körling Ström 
Avgående ersättare: Stefan Gustafsson 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2018 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut. 
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
Äldreomsorg – särskilt boende   13 (10 kvinnor, 3 män) 
Upplysning: 7 beslut (5 kvinnor och 2 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 
3 beslut (1 man 2 kvinnor) kommer att verkställas 1 maj 2018. 2 kvinnor har tackat 
nej till ett erbjudande. 1 kvinna har tackat nej till två erbjudanden och återtagit 
ansökan. 
 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning  LSS 5 (3 kvinnor, 2 män) 
Upplysning: En man har tackat nej till ett erbjudande och har viss kompenserande 
insats. En kvinna har tackat nej till ett erbjudande och har fått nytt erbjudande under 
april. En kvinna har kompenserande insats i avvaktan på boende. 
 
Lagakraftbevis 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis på Detaljplan för 
fastigheten Hämplingen 21, Katrineholms kommun. 
_________________ 
 
 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-05-21   9 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 72 

Interpellation om finansiering av investeringar  
(KS/2018:236)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och 
kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor 
 
Hur har ni tänkt lösa detta? (Interpellationsfrågan avser finansiering av ökade 
investeringskostnader och ökade driftkostnader för bland annat byggnationer och 
volymökningar.) 
Hur mycket kommer ni att under nästa mandatperiod att höja skatten? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-05-17 
_________________ 
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§ 73 

Interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - 
namngivning av rondeller  (KS/2018:238)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande med 
följande fråga 
När får Katrineholms rondeller sina officiella namn? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellation från Inger Fredriksson (C), 2018-05-17 
_________________ 
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§ 74 

Interpellation om hur Katrineholm ska bli en attraktivare 
arbetsgivare  (KS/2018:239)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
Den besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med följande 
frågor 
 
− Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare? För förskolelärare, klasslärare, 

ämneslärare, skolledare, fritidspedagoger, administrativ och övrig personal? 
− Hur avser den styrande majoriteten att nå målet om att Bildningsförvaltningen ska 

bli en attraktiv arbetsgivare? 
− På vilket sätt följer vi upp den personal inom Bildningsförvaltningen som väljer 

att avsluta sin anställning hos Katrineholms kommun? 
− Hur försäkrar vi oss om att den anställde får förutsättning att vara öppen och ärlig 

i sin eventuella kritik mot skola, rektor, BIF? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellation från Jesper Ek (L) 
_________________ 
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