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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00-19.25 

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), Christoffer 
Öqvist (M), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena 
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia 
Björk (S), Christer Sundqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), 
Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD), Joha 
Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S), Michael 
Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl 
(V), Anita Johansson (V), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström 
(S), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica 
Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD) 

Beslutande
ersättare

Fredrik Ahlman (M), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), 
Leif Hanberg (S) 

Ersättare Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M), Anders Gölevik (C), 
Inger Fredriksson (C), Lars Levin (L), Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Anne 
Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Claes Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger 
Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP), Britt 
Gustafsson (SD), Camilla Hermansson (SD) 

Övriga  
deltagande

T.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck
Utses att justera Christoffer Öqvist (M) och Ann-Charlotte Olsson (C) 
Justeringens  
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-03-04 
Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §17 - §30 
Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… 
Torgerd Jansson (S) 

Justerande ………………………………… 
Christoffer Öqvist (M) 

………………………………… 
Ann-Charlotte Olsson (C) 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 17

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:415)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Anna-Maria Wiklund (KD) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsens om ny 
sammanräkning avseende ersättare för kristdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Maria Wiklund(KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Sörmlands län 
Akten 
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§ 18 

Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank  (KS/2018:472)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande huvudmän i Sörmlands Sparbank för tiden från 
ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022:  
 
Abdulahi Hassan (S)  
Anneli Hedberg (S)  
Tommi Lycke (S)  
Gunilla Magnusson (S) 
Göran Nilsson (M) 
Ewa Callhammar (L) 
Inger Fredriksson (C) 
Marian Loley (KD) 
Saud Porovic (SD) 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige ska välja huvudmän i Sörmlands Sparbank för tiden från 
ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022.  
 
Katrineholms kommun har att utse nio huvudmän. Till huvudman i Sörmlands Spar-
bank kan endast den väljas som 
− är myndig 
− inte är försatt i konkurs 
− inte är bosatt utanför EU 
− är insättare i Sörmlands Sparbank och  
− har ett gott anseende 
 
Ärendets handlingar 
• Skrivelse från Sörmlands Sparbank, 2018-11-13 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Sörmlands Sparbank 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 19 

Val av ombud och ersättare till Kommuninvest 
Ekonomiska förening  (KS/2018:555)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Eric Liljencrantz (M) som ombud och Inger Fredriksson 
(C) till ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening under mandatperioden 2019-
2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Kommuninvest 
Ekonomisk förening. Föreningen äger samtliga aktier i kreditmarknadsbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. Bolaget erbjuder medlemmarna tillgång till 
konkurrenskraftiga lån, skuldförvaltning samt service som bidrar till en effektiv 
finansförvaltning. 
 
Ärendets handlingar 
• Anmälan om ombud till Kommuninvest föreningsstämma, 2018-12-11 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
Troman 
Akten 
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§ 20 

Val av ledamot samt ersättare i Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland, mandatperioden 2019-2022  (KS/2019:68)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) till ledamot och Birgitta Carlheim – 
Gyllensköld (M) till ersättare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland för 
mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ledamot samt ersättare till Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland för mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
Ledamot - Ulrica Truedsson (S) 
Ersättare - Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Troman 
Akten 
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§ 21 

Länsgemensam socialjour Sörmland  (KS/2019:8)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra 
samverkande kommuner träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam 
socialjour i Södermanlands län med placering i Eskilstuna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i sitt beslut vänt sig till kommunfullmäktige.   
 
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en 
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med 
Eskilstuna gällande socialjour. 
 
Under första året kommer merkostnaden att vara 300 000 kr, som lagts in i befintlig 
budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna för deltagande kommuner att 
baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande kommunerna.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-01-23, § 5 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-09 
• Socialnämndens protokoll, 2019-01-02, § 2 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anders Gölevik (C) och Marie-
Louise Karlsson (S). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 22 

Attestreglemente  (KS/2019:24)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till attestreglemente med en giltighetstid 
som sträcker sig fram till 2023-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I 
samband med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och 
visat på behov av revideringar av gällande attestreglemente. 
 
I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell beloppsgräns per förvaltning. . 
Kommunorganisationen har sedan 2013 ökat i omfattning och fler leverantörer 
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar både kostnader och fakturerade 
belopp. Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension 
ökar. 
 
Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna 
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. För att 
ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att kommundirektör 
och ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som överstiger 
föreslagen beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör sig till 
ordinarie verkställighet. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-01-23, § 6 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15 
• Förslag till reviderat Attestreglemente 
• Nu gällande Attestreglemente 
 
Kommunfullmäktiges överläggning  
Under fullmäktiges överläggning yttrar sig Tomas Selig (V) och framför att i 
förslaget till attestreglementet, § 3, bör meningen Vissa utvalda funktioner har en 
högre beloppsgräns än det generella tas bort. Göran Dahlström (S) instämmer i detta. 
Fullmäktige ser ändringen som redaktionell. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga förvaltningar 
Akten 
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§ 23 

Svar på motion om måltidsvän  (KS/2018:91)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om måltidsvän med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
 
Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Sten 
Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger 
Hult (L), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas 
Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Jan Åke Asp (SD), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie 
Egestål (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om 
måltidsvän. I motionen lämnas följande yrkande: 
Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-01-23, § 7 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-08 
• Ordförandens förslag till beslut, 2019-01-17 
• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-19 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06 § 112, (med tjänsteutlåtande) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning  
Under fullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Marian Loley 
(KD), Ulrica Truedsson (S), Tony Rosendahl (V), Karin Frisk (S), Ann-Charlotte 
Olsson (C), Christoffer Öqvist (M), Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C) och Mica 
Vemic (SD). 
 
Förslag och yrkande 
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Maria Loley (KD), Tony 
Rosendahl (V), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD), bifall 
till motionen. Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Karin Frisk (S) och 
Christoffer Öqvist (M), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken 
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon därefter 
proposition på kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius (KD) med fleras 
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Joha Frondelius  
Marian Loley  
Akten 
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§ 24 

Svar på interpellation om platsbristen i förskolan  
(KS/2019:26)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Victoria Barrsäter (C) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 
med följande fråga 
Vad gör Katrineholms kommun för att garantera att föräldrar får förskoleplats till sina 
barn och kan planera efter det? 
 
Ärendets handlingar  
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Victoria Barrsäter (C), 2019-01-15 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Johan 
Söderberg (S) och Ewa Callhammar (L). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 25 

Fråga om vad betyder meningen Välfärden ska präglas av 
stor valfrihet  (KS/2019:45)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande 
gällande  
 
Vad betyder meningen Välfärden ska präglas av stor valfrihet – Betyder det till 
exempel att den som har beviljats hemtjänst kan förfoga över ett antal av de timmar 
man har beviljats eller betyder det att mer kommunal verksamhet ska läggas ut på 
entreprenad d.v.s. privatiseras? 
 
Ärendets handlingar  
• Fråga från Tony Rosendahl (V), 2019-01-31 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Göran Dahlström (S) besvarar frågan muntligen. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
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§ 26 

Fråga om olämpliga trygghetslarm  (KS/2019:49)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Selig (V) har inlämnat en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande gällande olämpliga trygghetslarm. Följande fråga framställs 
 
Varför använder Katrineholms kommun en kommunikationstjänst för trygghetslarm 
som av ansvarig statlig myndighet bedöms som direkt olämplig? 
 
Ärendets handlingar  
• Fråga från Thomas Selig (V), 2019-02-02 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Ulrica 
Truedsson (S). 
 
Ulrica Truedsson (S) besvarar frågan muntligen. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
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§ 27 

Motion om att återuppta projektet språkvänner  
(KS/2019:42)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en 
motion om att återuppta projektet språkvänner. Motionen utmynnar i yrkandet att  
 
Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner. 
 
Ärendets handlingar  
• Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V), 

2019-01-28 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 28 

Motion om att tillgänglighetsanpassa politiken i 
Katrineholm  (KS/2019:62)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en 
motion om tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i 
följande yrkanden 
 
• Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med 

funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens 
nämnder, styrelser och kommunala bolag 

• Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas 
för att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för 
förtroendevald med funktionsnedsättning 

• Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i 
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom 
funktionsrättsrörelsen 

• Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med 
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m. 
sammanträden på distans 

• Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås 
för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt 
motionärernas intention 

 
Ärendets handlingar  
• Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V), 

2019-02-02 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 29 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2018 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten 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 SoL 
Särskilt boende   17 (10 kvinnor, 7 män) 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 10 beslut verkställda (6 kvinnor, 4 män). 
1 väntar på servicehus 6 väntar på demensboende 
 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 
Bostad med särskild service för vuxna  4 (1 kvinna, 3 män) 
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden och nu återtagit ansökan. 2 
män är erbjudna bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt. 
Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar  1 (1 man) 
Upplysning: Verkställt från och med 2019-01-07 
Biträde av kontaktperson   4 (2 kvinnor, 2 män) 
Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) är verkställda i december 2018. En kvinna 
har tackat nej till ett erbjudande. 
_________________ 
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§ 30 

Motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer  (KS/2019:82)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
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. 
 
Ärendets handlingar  
• Motion från Elsie Egestål (SD), 2019-02-19 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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