
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-20 1 (16) 

Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 18.55 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande (ej ordf § 12), Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande (ord § 12), 

Claudia Grathwohl (C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christer 

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

Barrsäter (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), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson 

(S), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg (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), Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje 

Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD) 
Ersättare Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), 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), Alf Andersson (S), Rue Lindqvist (V), 

Göran Svenningson (V) 
Övriga  

deltagande
Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck 

Utses att justera Linda Thompsson (S), Anita Johansson (V) 

Justeringens  

plats och tid
Stadshuset Gröna Kulle 2020-01-27 

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………………… 

Paragrafer §1 - §14

Marie Sandström Koski 

Ordförande 

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

Torgerd Jansson (S)  Mirjana Cvrkalj (M) (§ 12) 

Justerande 

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

Linda Thompsson (S) Anita Johansson (V) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §1 - §14

Sammanträdes  

datum 2020-01-20 

Datum för anslags  

uppsättande 2020-01-28 
Datum för anslags 

nedtagande 2020-02-21 

Förvaringsplats av 

protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

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

 

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2019 
Innan kommunfullmäktiges  sammanträde inleds utdelas priset Katrineholms kommuns 

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2019. Personalutskottet beslutar om vem eller vilka 

som ska få priset. Utdelningen sker genom personalutskottets ordförande Johan 

Söderberg (S). 

 

Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen verkar kommunen för att uppmärksamma 

insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute på de olika arbetsplatserna. 

 

Mottagare av priset i år är Zuhal Özarslaner, socialförvaltningen. 

_________________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 1    KS/2018:415  111 

 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Malin Andersson (KD) avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län 

om ny sammanräkning avseende ledamot för Kristdemokraterna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Andersson (KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

____________________  

 

Beslutet skickas till: 

Malin Andersson (KD) 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 2    KS/2018:486  111 

 

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Camilla Hermansson (SD) från uppdraget som 

ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  

 

2. Kommunfullmäktige utser Britt Gustafsson (SD) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.  

 

3. Kommunfullmäktige utser Jonah Håkansson (SD) som ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Hermansson (SD) har i skrivelse daterad 5 januari 2020 begärt att få bli 

entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Sverigedemokraterna nominerar nu Britt Gustafsson (SD) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden. Britt Gustafsson (SD) är i nuläget ersättare i vård och 

omsorgsnämnden. 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning framför Mica Vemic (SD) yrkande om att Jonah 

Håkansson (SD) ska utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

____________________  

 

Beslutet skickas till: 

Camilla Hermansson (SD) 

Britt Gustafsson (SD) 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Akten 

Lex 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 3    KS/2018:486  111 

 

Entledigande och val av ersättare vård- och 
omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Emma Bäck (L) från uppdraget som ersättare i vård- 

och omsorgsnämnden.  

 

2. Kommunfullmäktige utser Mårten Grothérus (L) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Bäck (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna nominerar nu Mårten 

Grothérus (L) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

____________________  

 

Beslutet skickas till: 

Emma Bäck (L) 

Mårten Grothérus (L) 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Akten 

Lex 
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§ 4 KS/2018:482  111 

Entledigade och val av ersättare i service- och 
tekniknämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) från uppdraget som ersättare i

service- och tekniknämnden.

2. Kommunfullmäktige utser Emma Bäck (L) som ersättare i service- och

tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet 

Mårten Grothérus (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Liberalerna nominerar nu 

Emma Bäck (L) som ersättare i service – och tekniknämnden. 

____________________  

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus (L) 

Emma Bäck (L) 

Service – och tekniknämnden 

Troman 

Löneenheten 

Akten 

Lex 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 5    KS/2018:490  111 

 

Val av personlig ersättare i förbundsdirektionen för 
Västra Sörmlands Räddningstjänst  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Björn Wahlund (L) som personlig ersättare i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 

2019-2022. Björn Wahlund (L) utses som personlig ersättare för Sten Holmgren (C). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Levin (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i VSR. 

____________________  

 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Björn Wahlund (L) 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 6    KS/2018:514  111 

 

Entledigande och val av ersättare i förbundsdirektionen 
för Vårdförbundet Sörmland  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jesper Ek (L) från uppdraget som ersättare i 

förbundsdirektionen Vårdförbundet Sörmland. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Ewa Callhammar (L) som ersättare i förbundsdirektionen 

Vårdförbundet Sörmland till och med 31 december 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i förbundsdirektionen Vårdförbundet Sörmland. Liberalerna 

nominerar nu Ewa Callhammar (L) som ersättare i förbundsdirektionen Vårdförbundet 

Sörmland. 

____________________  

 

Beslutet skickas till: 

Jesper Ek (L) 

Ewa Callhammar (L) 

Vårdförbundet Sörmland 

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 7    KS/2018:495  003 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - 
KFS 1.01  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen till revideringar av kommunfullmäktiges 

arbetsordning (KFS nr 1.01) med den redaktionella ändringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Under arbetsprocessen har förslaget föredragits för gruppledarna och vissa revideringar 

föreslås nu göras vilka redovisas i det bifogade förslaget.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-12-18, § 209 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06 

 Förslag – Arbetsordning för kommunfullmäktige - KFS 1.01 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD), 

Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M) och Ewa Callhammar (L). 

 
Förslag och yrkande 

Thomas Selig (V) yrkar att en redaktionell ändring görs i § 31 så att det står vice 

ordförandena (ett a tillförs). 

Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förslaget till redaktionell ändring. 

 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 

förslag till beslut med den redaktionella ändringen. Hon finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med detta. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 8    KS/2019:405  179 

 

Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR)  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till uppdrag för Västra 

Sörmlands Räddningstjänst under förutsättning att Vingåkers kommun fattar likalydande 

beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms och Vingåkers kommuner bildade 1999 kommunalförbundet Västra 

Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet. 

Som en del i styrningen av verksamheten och tydliggörande av den politiska viljan med 

VSR har medlemskommunerna Katrineholm och Vingåker antagit styrdokumentet 

Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet som nu är aktuellt för revidering. 

 

Revideringen består främst av redaktionella ändringar och uppdaterad laghänvisning. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-12-18, § 210 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-09 

 Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst 

___________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Vingåkers kommun 

Akten 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 9    KS/2019:251  000 

 

Giltighetstid för anvisningsdokument - 
Anvisningsdokument för föreningsstöd  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget för styrdokumentet 

Anvisningsdokument för föreningsstöd samt att giltighetstiden förnyas till och med 2023-

12-31. 

 

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, 

service-och tekniknämnden samt, efter återremiss i kommunfullmäktige 2019-09-16 § 

137, till samtliga bidragsberättigade föreningar som är registrerade i Katrineholms 

kommun. 

 

Service-och tekniknämnden samt cirka tio av de drygt 300 föreningarna lämnade 

synpunkter.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-12-18, § 211 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-12 

 Förslag till revidering av Anvisningsdokument för föreningsstöd 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Service- och tekniknämnden 

Socialnämnden 

Kulturnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden  

Föreningsservice 

Akten 
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§ 10    KS/2019:349  609 

 

Svar på interpellation om besparingar inom förskolan  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av att interpellanten Inger 

Hult (L) inte är närvarande vid dagens sammanträde 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och 

kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor 

 

 ”Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan? 

 Gör man någon konsekvensanalys? 

 Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M), 2019-10-24 

 Interpellation från Inger Hult (L), 2019-10-15 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 11    KS/2019:420  629 

 

Interpellation med svar om simundervisning  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med 

följande frågor: 

 

”Hur ser simundervisningen ut idag i de kommunala skolorna i Katrineholm och i vilka 

årskurser har man simundervisning? 

Har det dragits in på simundervisningen i de kommunala skolorna och i så fall i vilken 

omfattning? 

Har det skett eller sker det nu en förskjutning av skolans ansvar för simundervisningen 

över till föräldrarna? 

Hur kommer du som ordförande i bildningsnämnden att agera för att garantera en 

fortsatt kvalitativ simundervisning i de kommunala skolorna där vi säkrar varje elevs rätt 

att lära sig simma?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Tony Rosendahl (V), 2019-12-17 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg 

(S) och Anneli Hedberg (S). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 12    KS/2020:32  000 

 

Fråga om Barnkonventionens införande  
Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

gällande barnkonventionens införande. Följande fråga framställs 

 

”Kan fullmäktige och allmänheten få information om Barnkonventionen genom en 

föreläsning vid kommande sammanträden?” 

 

Ärendets handlingar 

 Fråga från Inger Fredriksson (C), 2020-01-14 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning överlämnar ordföranden Torgerd Jansson (S) 

ordförandeskapet till kommunfullmäktiges förste vice ordförande Mirjana Cvrkalj (M).  

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

Jansson (S). 

 

Torgerd Jansson (S) besvarar frågan muntligen. 

 

Överläggningen förklaras avslutad.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 13    KS/2020:33  000 

 

Motion om Agenda 2030 och ägardirektiv i de 
kommunala bolagen  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia 

Grathwohl (C) har lämnat en motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen. 

Motionen utmynnat i följande yrkande  

 

”Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och 

delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra 

till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och 

Claudia Grathwohl (C), 2020-01-13 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 14       

 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

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

med den 16 december 2019 till och med den 14 oktober 2022 

Kommun: Katrineholm 

Parti: Kristdemokraterna 

Ny ledamot: John Ogenholt  

Ny ersättare: Malin Andersson 

Avgående ledamot: Ceith Landin  

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

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

med den 16 december 2019 till och med den 14 oktober 2022 

Kommun: Katrineholm 

Parti: Liberalerna 

Ny ersättare: Marianne Körling-Ström 

Avgående ledamot: Lars Levin  

_________________ 
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