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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 08.00 – 17.05 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 1:e vice ordförande, Anita 
Karlsson (C), 2:e vice ordförande, 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), Inger Hult (L), Marian Loley 
(KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), 
Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L) 
(t.o.m. § 188), Lili Márton (MP) (t.o.m. § 185), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell 
(MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Tommi Lycke (S), 
Håkan Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Åsa 
Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Göran Nilsson (M), Johanna 
Karlsson (S), Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Reijo Eriksson (-) 

 

Beslutande 
ersättare Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), 

Ami Rooth (MP) (fr.o.m. § 186), John-Erik Nyman (L), Anita Johansson (V) 
 

Ersättare  Christoffer Öqvist (M), Ismail Mahamed Mahamuud (M), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger 
Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Gunnel Bergh (S), 
Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP) 

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski 
 

Utses att justera Christer Ekstrand (S) och Filip Lindahl (SD) 
 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §178 - §198 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §178 - §198 
 

Sammanträdes  
datum 2017-11-20 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-28 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-12-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 178 

Parentation  
Inför kvällens sammanträde håller ordföranden Torgerd Jansson (S) parentation över 
ledamoten Krister Wistbacka (L), som avlidit sedan förra sammanträdet. 
Parentationen avslutas med en tyst minut för att hedra hans minne. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 179 

Val av ledamot i kulturnämnden (rättelse)  (KS/2017:479)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om rättelse genom ändring av beslutet om att utse Saud 
Porovic (SD) till ledamot istället för ersättare i kulturnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2017 att 
entlediga Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ledamot i kulturnämnden. 
Sverigedemokraterna nominerade Saud Porovic (SD) som ny ledamot. Beslutet som 
togs innehåller dock en skrivfel som innebär att fullmäktige utsåg Saud Porovic (SD) 
till ersättare i kulturnämnden varför rättelse förslås. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Saud Porovic 
Kulturnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 180 

Entledigande och val av ledamot i valnämnden  
(KS/2017:531)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Paula Carvalho Olovsson (S) från uppdraget som 

ledamot i valnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Jessica Ljunggren (S) som ledamot i valnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Paula Carvalho Olovsson (S) har i meddelande den 4 november 2017 begärt att få 
lämna uppdraget som ledamot i valnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu 
Jessica Ljunggren (S) som ny ledamot i valnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Paula Carvalho Olovsson 
Jessica Ljunggren 
Valnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 181 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden  
(KS/2017:533)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Werner (L) från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Jenny Nord (L) som ersättare i bildningsnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Berit Werner (L) har i meddelande den 8 november 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar nu Jenny Nord 
(L) som ny ersättare i bildningsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Berit Werner 
Jenny Nord 
Bildningsnämnden 
Troman 
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 182 

Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i 
kulturnämnden  (KS/2017:469)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Carl-Magnus Fransson (M) till ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Tillföljd av beslutet uppdateras Arvodesbestämmelsens arvodesbilaga 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har en vakant plats som ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kulturnämnden och nominerar nu Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kulturnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Carl-Magnus Fransson 
Kulturnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 183 

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  (KS/2017:538)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Carl-Magnus Fransson (M) från uppdraget som 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Elmer Törnquist (M) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har meddelats att Carl-Magnus Fransson (M) har i 
begärt att få lämna uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
Moderaterna nominerar nu Elmer Törnquist (M) som ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Carl-Magnus Fransson 
Elmer Törnqvist 
vård- och omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 184 

Val av ersättare i socialnämnden  (KS/2016:395)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Whera Nyvell (MP) till ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden och 
nominerar nu Whera Nyvell (MP) som ny ersättare i socialnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Whera Nyvell 
Socialnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 185 

Val av ersättare i kommunstyrelsen  (KS/2016:315)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Nicklas Adamsson (MP) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen och 
nominerar nu Nicklas Adamsson (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Nicklas Adamsson 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 186 

Övergripande plan med budget 2018-2020  (KS/2017:416)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs 

enligt upprättat förslag. 
2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona. 
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp. 

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp. 

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
ute-stående borgensbelopp. 

6. Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planerings-
dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan 
med budget. 

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av 
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. 
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.  

 
Reservation 
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anita Karlsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult 
(L), John-Erik Nyman (L), Ylva G Karlsson (MP), Ami Rooht (MP), Whera Nyvell 
(MP), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Olof Carlsson (V), Anita Johansson (V), 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), var och en till förmån för respektive 
partis alternativa budgetförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.  
 
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.  
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet 
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.  
 
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober 
2017. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 193 
• Kommunstyrelsens skrivelse, 2017-10-19 
• Övergripande plan med budget 2018-2020 med bilaga 1-7, 2017-10-25 
• CESAM 2017-10-24 
• Nämndernas protokollsutdrag Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med 

budget 2018-2020  
• Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2018, 2017-10-22 
• Centerpartiets budget 2018 med plan 2019-2020, 2017-10-24 
• Liberalernas förslag Katrineholm budget 2018-2020 ”Kommunen där vi satsar på 

barnen, vår framtid”, 2017-10-24 
• Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun, 2017-10-24 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Lars Härnström (M), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Ylva 
G Karlsson (MP), Olof Carlsson (V), Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), 
Ulrica Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist 
(M), Anneli Hedberg (S), John-Erik Nyman (L), Martin Edgélius (M), Jesper Ek (L), 
Marie-Louise Karlsson (S), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Inger Hult 
(L), Johanna Karlsson (S), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Anita Karlsson 
(C), Tommi Lycke (S), Pat Werner (S) och Stefan Blomkvist (S). 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson 
(S), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist (M), Anneli 
Hedberg (S), Martin Edgélius (M) Marie-Louise Karlsson (S), Johanna Karlsson (S), 
Karin Frisk (S), Tommi Lycke (S) och Pat Werner (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Ewa Callhammar (L), John-Erik Nyman (L), Inger Hult (L) och Jesper Ek (L) yrkar 
bifall till Liberalernas alternativa budgetförslag. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag som även 
innebär bifall till kommunstyrelsens förslag till beslutspunkterna 2-6 och återremiss 
av beslutspunkten 7 avseende investeringarna.  
 
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita 
Karlsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 
 
Ylva G Karlsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 
 
Olof Karlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Ajournering 
Överläggningen ajourneras klockan 10.20-10.45 och klockan 13.00-13.45. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad klockan 15.25 bordlägger fullmäktige 
ärendets fortsatta hantering i avvaktan på ställningstaganden av ärendena om 
partistödet och budgetpåverkande avgifter/taxor inom vård- och omsorgsnämndens, 
bygg- och miljönämndens och service- och tekniknämndens verksamhetsområden.  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen godkänner kommunfullmäktiges 
ordförandes förslag till propositionsordning. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och vart och ett 
av de ovan redovisade yrkandena. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Katrineholms Industrihus AB 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 187 

Avsägelse  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar Morten Källströms (SD) avsägelse och överlämnar den 
till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morten Källström (SD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-11-20   14 
 
§ 188 

Utbetalning av partistöd 2018  (KS/2017:504)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
utredning av eventuella konsekvenser med anledning av avsägelse av ledamotsplats i 
fullmäktige inom Sverigedemokraterna. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD) och Mica Vemic (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 
 
Det krävs att mottagare av partistöd årligen lämnar en redovisning som visar att 
stödet använts till ändamålet ovan. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 
2017. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod.  
 
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid. KL 2 kap. 12 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd 
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.  
 
Mandatbundet stöd utgår inte för det år som följer på kalenderåret då mandat inte kunnat 
besättas med vald ledamot. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 189 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-15 
• Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-

15, § 57 
• Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17 
• Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02 
• Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07 
• Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24 
• Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22 
• Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15 
• Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09 
• Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Mica 
Vemic (SD), Lars Härnström (M), Reijo Eriksson (-), Inger Fredriksson (C) och 
Tommi Lycke (S). 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), på 
återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för utredning av eventuella konsekvenser 
med anledning av avsägelse av ledamotsplats i fullmäktige inom 
Sverigedemokraterna. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag. Finner fullmäktige att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition 
på kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Votering begärs av Mica Vemic (SD). Ordföranden föreslår fullmäktige att en 
försöksvotering ska genomföras med handuppräckning vilket fullmäktige godkänner. 
Försöksvoteringen genomförs och ordföranden konstaterar att fullmäktige med en 
tydlig majoritet ställer sig bakom yrkandet om att ärendet ska återremitteras. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2017-11-20   16 
 
§ 189 

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde  (KS/2017:440)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner följande höjningar av måltidsavgifterna från den 1 
januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde: 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C). 
 
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning: 
• Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag. 
• Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62 

kronor per dag. 
• Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60 

kronor till 1860 kronor per månad. 
• Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till 

3450 kronor per månad. 
• Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn. 
• Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag. 
• Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag. 
 
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS: 
• Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid. 
• Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 
2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet. 
Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i 
anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.  
 
Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella 
nationella råvarupriser. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 190 
• Kommunstyrelsens tjänstutlåtande, 2017-10-03 
• Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 74, 2017-08-31 
• Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) med 

föreslagna ändringar 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ulrica 
Truedsson (S). 
 
Förslag och yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag med hänvisning till Centerpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
kommunfullmäktige godkänner. 
 
Det innebär att hon ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
avslagsyrkandet. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 190 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
Miljöbalken  (KS/2017:429)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017, 
vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av 
miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat 
förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. 
Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskyddsverksamhet. Anpassningar av paragrafhänvisningar och 
tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella ändringar. 
 
De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter 
men för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller 
ändring i befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras. 
Vidare, förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 191 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-03 
• Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 92, 2017-08-23 
• Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m m (KFS 

4.02) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 
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§ 191 

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar  (KS/2017:483)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna service- och tekniknämndens förslag 

till hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar att gälla från 
den 1 januari 2018. 

2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunfullmäktige till 
kommunledningsförvaltningen att uppdatera dokumentet ”Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) avseende de delar som 
berörs av ovanstående beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och 
tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande 
förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen 
samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 192 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-09 
• Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 44, 2017-08-24 
• Hyror och avgifter 2018 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Reijo Eriksson (-) och Anneli 
Hedberg (S). 
 
Förslag och yrkande 
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 192 

Delårsrapport från Gemensam patientnämnd  
(KS/2017:471)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Gemensamma patientnämnden till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma patientnämnden, Landstinget Sörmland, har överlämnat sin 
delårsrapport för 2017 till samtliga huvudmän. Rapporten omfattar perioden den 1 
januari till den 31 augusti 2017. Utfallet för den aktuella perioden är – 972 000 
kronor. För helåret 2017 är det prognostiserade resultatet – 2 659 000 kronor.  
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 198 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11 
• Sammanträdesprotokoll från Landstinget Sörmland, § 15/17, 2017-09-18 
• Delårsrapport 2017, Gemensamma patientnämnden 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Gemensam patientnämnd 
Akten 
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§ 193 

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för 
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017  
(KS/2017:485)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2017. 
 
Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till 
och med augusti 2017 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för 
motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands 
Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000 
kronor. 
 
Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-25, § 199 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11 
• Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 23, 2017-

10-04 
• Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Akten 
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§ 194 

Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm  
(KS/2017:501)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om förskolan i Katrineholm. Interpellationen utmynnar i följande frågor: 
• Hur många barn i snitt är det idag per avdelning? 
• Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj 

nästa år? 
• Hur många barn står idag i kö till förskoleplats? 
• Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader? 
• Får alla barn plats inom fyra månader? 
• Hur många procent får plats på förstahandasvalet av förskola? 
• Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans 

läroplan? 
• När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 2017-11-09 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-10-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Johan 
Söderberg (S) och Göran Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 195 

Svar på interpellation om personalens sjukfrånvaro inom 
förskolan  (KS/2017:502)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om personalens sjukfrånvaro inom förskolan. Interpellationen utmynnar i 
följande frågor: 
• Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan? 
• Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro? 
• Hur många är det som är långtidssjukskrivna på heltid respektive deltid? 
• Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade? 
• Kan du se ett samband mellan sjukfrånvaron och de stora barngrupperna inom 

förskolan? 
• Vad kostar sjukfrånvaron som är inom förskolan? 
• Har alla långtidssjukskrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner? 
  
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S), 2017-11-13 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2017-10-10 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 196 

Svar på interpellation om 
språkintroduktionsprogrammets framtid  (KS/2017:510)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens 
ordförande om språkintroduktionsprogrammets framtid. Interpellationen utmynnar i 
följande frågor: 
Fråga 1: Finns det någon analys och utvärdering på att detta är bra för eleverna på 
språkintroduktionsprogrammet att skiljas från dom ”svenska” ungdomarna när dom 
studerar på Duveholmsgymnasiet? 
 
Fråga 2: Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S), 2017-11-13 
• Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2017-10-19 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan 
Söderberg (S) och Åsa Thorell Russell. 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 197 

Svar på interpellation om säkrare GC vägar i Sköldinge  
(KS/2017:518)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Olsson (C) har inlämnat en interpellation ställd till service- och 
tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) o, säkrare GC-vägar i Sköldinge. 
Interpellationen utmynnar i följande frågor: 
 
Hur ser du på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid Åsa folkhögskola och 
Sköldinge skola? 
Vad hindrar att de föreslagna åtgärderna vidtas (gång/cykelväg)? 
 
Ärendets handlingar 

• Interpellationssvar från Anneli Hedberg (S), 2017-11-06 
• Interpellation från Ann-Charlotte Olsson (C) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ann-Charlotte Olsson (C) och 
Anneli Hedberg (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 198 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 
Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och omsorg 
och revisorerna. 
 
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
Äldreomsorg – särskilt boende   13 (8 kvinnor, 5 män) 
Upplysning:7 beslut (3 kvinnor och 4 män) var verkställda  
vid rapporteringstillfället. 3 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande. 
Dagverksamhet/sysselsättning   1 (1 kvinna) 
Upplysning: Har tackat nej till ett erbjudande. 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS  9 (2 kvinnor, 7 män) 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017  
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2017. 
 
För tredje kvartalet 2017 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 
_________________ 
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