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§ 111    KS/2018:415  111 
 

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Lars Härnström (M) avsägelse från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige och hemställer hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om ny 
sammanräkning avseende ledamot för Moderaterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Lars Härnströms (M) 
Löneenheten  
Akten 
Troman  
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§ 112    KS/2018:476  111 
 

Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen från 1 
september 2019  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) som ledamot tillika vice 

ordförande i kommunstyrelsen. 
 
2. Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) till vice ordförande i 

kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. 
 

3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Då val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelen har skett genom 
proportionellt val ska ny ledamot att inte utses genom val av fullmäktige, utan enbart 
förste vice ordförande. 
 
Nominering har inkommit från Moderaterna, föreslaget Christer Sundqvist som ny förste 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Christer Sundqvist (M) 
Akt 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
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§ 113    KS/2018:527  111 
 

Entledigande och val av partigruppledare för 
Moderaterna i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som 

gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige från och med den 31 augusti 
2019. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Sundqvist (M) som ny gruppledare 

för Moderaterna i kommunfullmäktige från den 1 september 2019 fram till och 
med den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som partigruppledare för 
Moderaterna i fullmäktige från den 1 september 2019. Moderaterna har inkommit med 
förslag om att Christer Sundqvist (M) ska utses som ny partigruppledare 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Christer Sundqvist (M) 
Lars Härnström (M) 
Akt 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
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§ 114    KS/2018:477  111 
 

Entledigande och val av ledamot och förste vice 
ordförande i krisledningsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som ledamot och 

förste vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019. 
 
2. Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste 

vice ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 september 2019 till och 
med den 31 december 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ledamot/förste vice 
ordförande i krisledningsnämnden från den 1 september 2019. Moderaterna har 
nominerat Christer Sundqvist (M) som ordinarie ledamot och förste vice ordförande. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lars Härnström  
Christer Sundqvist  
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 115    KS/2019:37  111 
 

Entledigande och val av röstombud i Energikontoret i 
Mälardalen AB  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Härnström (M) från uppdraget som röstombud i 

Energikontoret i Mälardalen AB från och med den 1 september 2019. 
 
2. Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som röstombud i Energikontoret i 

Mälardalen AB från och med den 1 september 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som röstombud i 
Energikontoret i Mälardalen AB från den 1 september 2019. Moderaterna har nominerat 
Christer Sundqvist (M) som röstombud. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lars Härnström  
Christer Sundqvist  
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 116    KS/2018:481  111 
 

Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice 
ordförande i socialnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Sundqvist (M) från uppdraget som ledamot 

och tillika förste vice ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 
2019. 

2. Kommunfullmäktige utser Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) som ledamot och tillika 
förste vice ordförande i socialnämnden från och med 1 september 2019 till och med 
31 december 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Christer Sundqvist (M) har i skrivelse daterad 3 juli 2019 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot och tillika förste vice ordförande i socialnämnden. 
Moderaterna nominerar nu Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) som ledamot och tillika 
förste vice ordförande i socialnämnden. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Christer Sundqvist 
Birgitta Carlheim Gyllensköld 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 117    KS/2018:478  111 
 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige enledigar Bo Sivars (M) från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Patrik Nyqvist (M) som ersättare i bildningsnämnden till 
och med 31 december 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bo Sivars (M) har i skrivelse daterad 2019-08-04 begärt att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Moderaterna nominerar nu Patrik Nyqvist 
(M) som ny ersättare i bildningsnämnden. 
_________________ 

 
 

Beslutet skickas till: 
Bo Sivars 
Patrik Nyqvist 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 118    KS/2018:479  111 
 

Entledigande och val av ersättare i bygg- och 
miljönämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabet Bohm (V) från uppdraget som ersättare i 

bygg- och miljönämnden. 
 

2. Kommunfullmäktige utser Reijo Eriksson (V) som ersättare i bygg- och miljönämnden 
till och med 31 december 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Elisabet Bohm (V) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. Vänsterpartiet nominerar nu Reijo Eriksson (V) som ny ersättare i bygg-
och miljönämnden. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Elisabet Bohm  
Reijo Eriksson 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 119    KS/2018:481  111 
 

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Anders Karlsson (M) från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige utser Anneli Swärd (M) till ny ledamot i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Karlsson (M) har meddelat avsägelse 2019-08-13 av sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning framför Christoffer Öqvist yrkande om att 
Anneli Swärd (M) ska utses till ny ledamot i socialnämnden. 
_________________ 
 

 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Anders Karlsson 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 120    KS/2018:486  111 
 

Entledigande av ledamot i vård och omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) från uppdraget som 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 september 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) har i skrivelse den 14 augusti 2019 begärt att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Birgitta Carlheim Gyllensköld 
Vård och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
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§ 121    KS/2019:278  112 
 

Förslag till ersättare i Region Sörmlands regionala 
utvecklingsnämnd  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Region Sörmland att Christer Sundqvist (M) ska 
väljas till ny ersättare i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Härnström (M) har till Region Sörmland avsagt sig platsen som ersättare i den 
regionala utvecklingsnämnden. Katrineholms kommun ska därför lämna förslag på ny 
ersättare till Regionen Sörmland som väljer ersättare. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till:  
Region Sörmland 
Christer Sundqvist 
Lars Härnström 
Akten  
Troman  
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§ 122    KS/2019:200  041 
 

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2018, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt 
lägger årsredovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna. 
 
Årets resultat uppgår till 239 tkr. 
 
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande 
och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet 
sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Av granskningsrapporten framgår bland annat att revisorerna bedömer att styrelsen har 
haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2018, men att resultatet enligt 
årsredovisningen inte är förenligt med de uppställda verksamhetsmålen då en majoritet 
av målen inte uppfylldes per bokslut.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-19, § 116 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-03 
• Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2019-03-28 
• Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
• Revisionsberättelse för år 2018 
• Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2018 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet RAR 
Akten  
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§ 123    KS/2019:199  042 
 

Fastställande av 2020 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2020 
samt att kommunens medlemsinsats på 466 240 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2020 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2020 är sammanlagt 
på 16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2019. 
 
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 240 kronor och som är 
beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-19, § 117 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-03 
• Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2019-05-15 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet RAR 
Akten 
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§ 124    KS/2018:380  019 
 

Svar på motion om bostäder på landsbygden  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s 
yttrande och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.  
 
Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte 
Olsson (C) och Claudia Gratwohl (C).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om bostäder på 
landbygden. I motionen lämnas följande yrkande: 
 
”Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på 
landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.” 
 
Motionen har remitterats till Katrineholms Fastighet AB (KFAB) och har i beredningen 
bedömts av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
KFAB delar motionärerna syn på att landsbygden ska utveckals så att det ska gå att bo, 
leva och arbeta i hela Katrineholms kommun. KFAB har bostadslägenheter i många av 
kommunens kransorter men bedömer att efterfrågan på bostäder är lägre i 
kransorterna jämfört med centralorten Katrineholm. Det innebär en risk för bolaget att 
bygga lägenheter med hög hyra på orter där efterfrågan är lägre än i centralorten 
Katrineholm.  
 
KFAB bedömer också att bildandet av kooperativa hyresgästföreningar kan vara bra och 
en väg när engagerade föreningsmänniskor finns med och ta på sig uppdrag i 
föreningen och delta i verksamheten. Men många gånger vill en potentiell hyresgäst inte 
engagera sig utan är nöjd med att vara hyresgäst och ha all inclusive, med de fördelar 
som det ger. Detta gäller både äldre som yngre människor.   
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-19, § 118 
• Ordförandes förslag till beslut, 2019-06-11 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-04 
• Motion från Inger Fredriksson(C) och Anita Karlsson (C) 2018-09-05 
• Yttrande Katrineholms Fastighets AB 2019-05-13 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Michael 
Hagberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Fredrik Olovsson (S) och Göran 
Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
 
Michael Hagberg (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Olovsson (S), Göran Dahlström 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Inger Fredriksson (S) yrkar (som oppositionsråd) bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Hon finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Fredriksson  
Anita Karlsson  
Akten 
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§ 125    KS/2018:359  001 
 

Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa 
lärarassistenter  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens beredning. 
 
Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Joha 
Frondelius, Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in en 
motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen lämnas 
följande yrkande: 
 
”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa 
lärarassistenter.” 
 
Motionen har remitterats till Bildningsnämnden och till Viadidakt. Viadidaktnämnden har 
meddelat att det avstår från att yttra sig då de bedömer att motionen inte berör deras 
verksamhet. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad och baserar sitt förslag på bildningsförvaltningens bedömning.  
 
Enligt bildningsförvaltningen gör förvaltningen redan i dagsläget en mängd insatser för 
att barn och elevers kunskapsresultat ska förbättras, både på struktur- process och 
individnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att kunna göra analyser och 
utifrån dessa sätta in rätt åtgärder, vilket är ett ständigt arbete. På flera håll i 
organisationen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av behovet 
på den enskilda enheten men också utifrån att det varit svårt att rekrytera utbildade 
pedagoger. Behoven ser olika ut på de olika enheterna och cheferna tillsammans med 
arbetarna på enheterna bör avgöra vilket stöd som behövs på respektive enhet inom 
budgetram. Det digitala systemet utvecklas även för att administrativt arbete ska 
underlättas och ge bra underlag för analyser och utveckling av vårt pedagogiska arbete i 
syfte att förbättra barn och elevers kunskapsresultat och ge våra lärare mer tid till 
undervisning.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-19, § 119 
• Ordförandens förslag till beslut, 2019-06-10 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08 



 
Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

• Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), 2018-
08-14  

• Protokollsutdrag bildningsnämndens 2018-12-11, § 58 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S), 
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 
 
Förslag och yrkande 

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan 
proposition på kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (L) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Akten 
 
 
 
 
  



Protokoll
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-08-19 19 (19) 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 126 KS/2016:27  000 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna 

Lars Härnström (M) har från och med den 1 september 2019 avsagt sin plats som 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 -2022. Detta innebär att vid avsägelse som 
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. Den ersättande 
ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som avgående 
ledamoten tillhör. I detta fall blir det Tony Karlsson (S) då han är den första ersättaren i 
valsedelsgruppen som benämndes S, M.  

Fyllandsval för ny ersättare genomförs inte så länge det finns ersättare att tillgå i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt. 
Dnr KS/2018/476-111 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för 
fastigheterna Granhammar 3:18 och 3:19 samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun. 
Handl nr 2019:1481 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-06-11, § 115/19 
– Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse.
Handl nr 2019:1560

Lars Härnström (M) tackar för den tid som varit i kommunfullmäktige. Ordföranden 
Torgerd Jansson (S) framför fullmäktiges tack för Lars Härnströms (M) tid i fullmäktige 
och önskar honom lycka till i framtiden. 
_________________ 
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