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Plats och tid  Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 22.30 
 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson 
(S), 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), 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), Håkan Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (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), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD),  
Reijo Eriksson (-) (t.o.m. § 50) 
  

Beslutande 
ersättare Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christoffer Öqvist (M), Ismail Mahamed 

Mahamuud (M), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S),  
 

Ersättare  Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif 
Hanberg (S), Ann-Marie Andersson (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), 
Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), John-Erik Nyman (L), Kjell Larsson (C),  

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander 
 

Utses att justera Karin Frisk (S), Inger Fredriksson (C) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-04-23 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §41 - §64 
Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… 
 Torgerd Jansson 
Justerande ………………………………… 

Karin Frisk  
………………………………… 
Inger Fredriksson  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige  Paragrafer §41 - §64 
 

Sammanträdes  
datum 2018-04-16 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-04-24 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-05-18 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

Fastställande av dagordning  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med tillagt ärende om avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 42 

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden  
(KS/2018:160)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Louise Axelsson (L) från uppdraget som ersättare 

i socialnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Sylvia Clason (L) som ersättare i socialnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Louise Axelsson har i skrivelse daterad 2018-03-30 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Liberalerna nominerar nu Sylvia Clason 
(L) som ny ersättare i socialnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Louise Axelsson 
Sylvia Clason 
Socialnämnden 
Löneenheten 
Troman  
Lex 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 43 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:182)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Stefan Gustafsson (L) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende ersättare för (L). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Gustafsson (L) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 44 

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen  
(KS/2018:185)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Jesper Ek (L) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Mårten Grothérus (L) som ersättare i kommunstyrelsen 

för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har i skrivelse daterad 2018-04-06 begärt att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Liberalerna nominerar nu Mårten 
Grothérus (L) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Jesper Ek 
Mårten Grothérus 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 45 

Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och 
Avfall AB  (KS/2018:183)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Gustafsson (L) från uppdraget som 

ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB. 
2. Kommunfullmäktige utser Björn Wahlund (L) som ledamot i Sörmland Vatten 

och Avfall AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Gustafsson (L) har i skrivelse daterad 2018-04-06 begärt att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB. Liberalerna 
nominerar nu Björn Wahlund (L) som ny ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Stefan Gustafsson 
Björn Wahlund 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Löneenheten 
Troman 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 46 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden  
(KS/2018:196)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Jesper Ek (L) från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser John-Erik Nyman (L) som ledamot i 

bildningsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har i skrivelse daterad 2018-04-05 begärt att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar nu John-Erik 
Nyman (L) som ny ledamot i bildningsnämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Jesper Ek 
John-Erik Nyman 
Bildningsnämnden 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 47 

Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden  
(KS/2018:197)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar John-Erik Nyman (L) från uppdraget som 

ledamot i Viadidaktnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Jesper Ek (L) som ledamot i Viadidaktnämnden för 

tiden till och med den 31 december 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har i skrivelse daterad 2018-04-05 begärt att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot Viadidaktnämnden. Liberalerna nominerar nu Jesper 
Ek (L) som ny ledamot i. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
John-Erik Nyman 
Jesper Ek 
Viadidaktnämnden 
 Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 48 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:205)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Yassin Mahi (S) avsägelse från uppdraget från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende ersättare för (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Yassin Mahi (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 49 

Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms 
kommun  (KS/2018:88)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017 som även 

innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.  
2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 32,8 mnkr samt godkänna 

balanskravsresultatet på 55,9 mnkr. 
3. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av pågående investeringar och 

exploateringar samt ej påbörjade investeringar från 2017 till 2018 med 5 915tkr 
och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2017 till 2018 med 17 569 
tkr enligt separat förteckning samt att lägga information om påbörjade 
investeringar och exploateringar till handlingarna.  

4. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har 
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med 
delårsrapport 2018. 

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), 
Lars Levin (L), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2017 för 
Katrineholms kommun.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 41 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21 
• Årsredovisning 2017 
• Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), 
Ylva G Karlsson (MP), Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist 
(M), Inger Hult (L), Ulrica Truedsson (S), Jesper Ek (L), Gunilla Magnusson (S) samt 
ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund. 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Johan 
Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S) och Gunilla Magnusson 
(S), bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-04-16   11 
 
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 4 samt avslag på 
beslutspunkt 3 angående ombudgetering till förmån för de investeringar och 
exploateringar som föreslagits i Centerpartiet budget för 2017. 
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 4 samt avslag på 
beslutspunkt 3 till förmån för Vänsterpartiets tidigare budgetförslag, 
investeringsbudget och prioriteringar. 
Inger Hult (L) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), bifall till beslutspunkterna 
1, 2 och 4 samt avslag på beslutspunkt 3 till förmån för Liberalernas exploaterings- 
och investeringsbudget för 2017. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen. Det 
innebär att hon först avser att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag på 
beslutspunkterna 1, 2 och 4. Därefter avser hon att ställa proposition på 
kommunstyrelsens förslag på beslutspunkt 3 och vart och ett av de framförda 
avslagyrkandena. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag på 
beslutspunkterna 1, 2 och 4 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till 
beslutspunkt 3 om ombudgeteringar och respektive avslagsyrkande som Inger 
Fredriksson (C), Inger Hult (L), Tony Rosendahl (V) framfört. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliganämnder 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 50 

Ajournering  
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.50. 
Överläggningarna återupptas klockan 20.10. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 51 

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2017 med 
ansvarsprövning  (KS/2018:174)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2017, 
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och 
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den 
gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet 
för år 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas 
verksamhet under år 2017 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat 
verksamheterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms 
Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och 
Avfall AB. 
 
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen, integration 
och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker) samt gemensam lönenämnd (mellan 
Katrineholm och Gnesta kommuner.) 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De konstaterar att 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till -30,1 
mnkr vilket de ser allvarligt på. Vård- och omsorgsnämnden bör omgående vidta 
åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
 
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. De 
bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Avslutningsvis 
tillstyrker revisorerna att styrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de 
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017 och att 
årsredovisningen godkänns.   
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-11 
• Revisionsberättelse för år 2017 med bilagor, daterad 2018-04-11 
• Revisorernas redogörelse för år 2017 
• Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2017, Katrineholms kommun 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 52 

Svar på remiss gällande regionbildning  (KS/2018:44)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige meddelar Landstinget Sörmland att Katrineholms kommun inte 
har några synpunkter att framföra gällande remissen om regionbildning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland har översänt remiss om regionbildning till länets kommuner. 
Landstinget, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i 
samråd med företrädare för länets kommuner och den politiska styrgruppen tagit fram 
ett förslag till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. 
Detta har samlats i dokumentet Region Sörmland – Uppdrag och samverkan. 
 
Förvaltningen konstaterar att under ärendets beredning har det inte framkommit några 
synpunkter på remissen om regionbildningen att framföra i kommunens remissvar. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 42 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-21 
• Skrivelse från Landstinget Sörmland, 2018-01-22 
• Region Sörmland, uppdrag och samverkan, 2018-01-05 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Landstinget Sörmland 
Akten 

 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 53 

Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun  
(KS/2018:148)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms 
kommun förnyas med giltighet till den 31 december 2019 (i enlighet med vad 
styrsystemet i Katrineholms kommun anger).  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har konstaterat att bostadsförsörjningsprogrammet 
har gått ut. Arbetet med översyn av bostadsförsörjningsprogram har nu påbörjats.  
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande bostadsförsörjningsprogram kan 
förnyas utan revidering under tiden då arbetet med översynen pågår. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 43 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-20 
• Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun (tillgänglig i diariet och 

publicerat på kommunens webbsida) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Lars 
Härnström (M) och Olof Carlsson (V). 
 
Förslag och yrkande 
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Olof Karlsson (V), följande: 
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras en gång varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige.  
Följande tillägg ska göras under rubriken Strategier för att nå målen 
• Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom 

att garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk 
hållbar utveckling. 

• Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att 
värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler 
hyresrätter. 

• Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa 
en hållbar stad. 

• Planering av bostäder på landsbygden ska huvudsakligen inriktas mot tätorter 
och stråk som trafikeras av kollektivtrafik. 

• Följande punkter under Strategier för att nå målen stryks eller ändras 
• Punkt 4 om tomter för villor stryks då det redan omfattas av punkt 1. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Punkt 7 om det kommunala fastighetsbolagets roll stryks då en alternativ 
skrivning redovisats enligt ovan. 

• Punkt 5 och 6 förs samman till en punkt. 
Under avsnittet Personer med funktionsnedsättning ska meningen Bedömningen på 
längre sikt är att det kommer att behövas ett par nya gruppbostäder ändras till 
Bedömningen är att det behövs ett par nya gruppbostäder. Lars Härnström (M) yrkar 
avslag på Tony Rosendahls (V) yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden redogör för propositionsordningen vilken godkänns av fullmäktige. 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony 
Rosendahls (V) och Olof Carlssons (V) yrkande. 
Hon finner att styrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 54 

Schablonfördelningar ensamkommande  (KS/2018:69)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Migrationsverkets ersättningar avseende 
ensamkommande asylsökande barn fördelas enligt följande: 
 
Schablonersättning (52 000 kronor för 2018) 
Socialnämnden    60 %  
Överförmyndaren    40 %   
Rörlig ersättning (9 450 kronor för 2018) 
Socialnämnden    100 %  
Dygnsschablon (1 350 kronor för 2018)   
Socialnämnden    100 %  
Årlig fast ersättning (500 000 kronor för 2018)  
Kommunstyrelsen  100 %  
 
Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till hur Migrationsverkets 
ersättningar avseende ensamkommande barn ska fördelas mellan nämnderna. 
 
Sedan den nya ersättningen avseende ensamkommande barn trädde i kraft (2017-07-
01), får kommunen ersättning med ett av Migrationsverket årligen fastställt 
schablonbelopp (52 000 kronor för 2018) för varje asylsökande ensamkommande 
barn som anvisats till kommunen, schablonbeloppet avser kostnader för utredning 
enligt socialtjänstlagen, God man, resor, tolk samt andra relaterade kostnader för 
mottagande av anvisade ensamkommande barn. 
 
Utöver schablonersättningen betalas en av Migrationsverket årlig fastställd rörlig 
ersättning (9 450 kronor för 2018) för mottagande av ensamkommande asylsökande 
barn som kommunen beräknas ta emot under kalenderåret. 
 
Vidare utbetalas en dygnsschablon (som fastställs årligen av Migrationsverket) per 
barn och dygn till anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret 
för det ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen.  
 
Utöver schablonersättningen utbetalas en av Migrationsverket årlig fastställd fast 
ersättningen (500 000 kronor för 2018) ut till alla kommuner varje år, för beredskap 
och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. 
 
Migrationsverkets planeringsantagande för antalet ensamkommande år 2018 är 1500 
personer. Med den fördelningsmodell som används för närvarande skulle det innebära 
att 3-5 ensamkommande barn anvisas till Katrineholms kommun. 
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Kommunledningsförvaltningen har den 2018-02-14 skickat ut en remiss gällande 
förslag till fördelning av schablonersättning för ensamkommande barn för 2018 till 
socialnämnden och överförmyndaren.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 44 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-22 
• Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2018-03-21, § 49 
• Remissvar Överförmyndaren, 2018-03-21 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Överförmyndaren 
Akten 
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§ 55 

Redovisning av obesvarade motioner  (KS/2018:131)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 mars 
2018 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner. 
 
Den äldsta motionen, ”Motion om Kafé Fullmäktige i Katrineholm”, väcktes i 
kommunfullmäktige i oktober 2017.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 45 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-03-20 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2018-03-20 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 56 

Svar på motion om att företagen ska synas  (KS/2017:577)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det praktiska verkställandet 
av densamma framstår som otydligt, och riskerar att inte rymmas inom den 
kommunala kompetensen. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lilli Márton (MP), Anita Karlsson (C), Sten Holmgren 
(C), Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Inger 
Hult (L), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunen skapar en digital exponering 
av kommunens företagare på kommunens hemsida och i vår turistbyrå. 
 
Kommunledningsforvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttranden inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen och IT- och 
kommunikationsavdelningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande innehåller bland annat en sammanställning 
över de kanaler på kommunens hemsida, som kommunens företagare kan använda sig 
av, både för att göra sig mer synliga, men också få hjälp i kontakten med kommunen. 
Yttrandet innehåller även en del frågeställningar utifrån motionens innehåll. Bland 
annat ställer de sig frågande till vad som menas med begreppet exponering samt hur 
det skulle tänkas vara utformat. 
 
It- och kommunikationsavdelningen skriver i sitt yttrande att i och med Katrineholms 
kommuns nya webbplats skapas nya digitala möjligheter.  
 
Beroende på vad en ”exponering” skulle innebära aktualiseras ett antal juridiska 
frågetecken. Det är tillåtet för en kommun att genomföra åtgärder som allmänt 
främjar näringslivet i kommunen. Däremot är det inte en kommunal angelägenhet att 
syssla med marknadsföring av enskilda företag eller grupper av företag. 
Gränsdragningen däremellan är inte absolut, och aktiviteter för att allmänt 
uppmärksamma det lokala näringslivet är vanligt förekommande i de flesta 
kommuner. Den typen av allmänna åtgärder genomförs även i Katrineholm och 
beskrivs i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Ska mer specifika åtgärder genomföras uppstår frågan vad som menas med 
”exponering”, och det blir en viktig fråga i gränsdragningen mellan marknadsföring 
och allmänt främjande åtgärder. Ju mer specifika åtgärder som avses behöver också 
förutsättningarna vara tydligare än vad som beskrivs i motionen. Exempelvis 
aktualiseras frågan om vilka ”kommunens företagare” är. Avses exempelvis de 
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företag som har sitt säte i kommunen, eller de som bedriver verksamhet i 
Katrineholm? 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-28, § 46 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21 
• Ordförandens förslag till beslut 
• Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-14 
• Motion om att företagen ska synas, daterad 2017-12-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Lars 
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), 
Ewa Callhammar (L) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G 
Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (L) på att ärendet ska 
återremitteras för att beredning av IT- och kommunikationsavdelningen samt av 
kommunjuristen för belysning av kommunikationskanaler och eventuella juridiska 
problem. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag ställer hon proposition 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Inger 
Fredrikssons (C) med fleras återremissyrkande. Hon finner att ärendet ska avgöras 
idag. Votering begärs. 
 
Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsproposition som godkänns av 
fullmäktige. 
 
Den som vill besluta om ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill 
återremittera ärendet röstar nej.  

För ja-propositionen röstar: Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S), Lars Härnström 
(M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), 
Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael 
Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Håkan 
Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (S), Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), 
Martina Henke (S), Johanna Karlsson (S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse (S), Mica 
Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christoffer 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-04-16   23 
 
Öqvist (M), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Christina Simonsen (S), Stefan 
Blomkvist (S) och Torgerd Jansson (S).  
 
För nej-propositionen röstar: Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 
Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), Lilli Márton (MP), Ylva G 
Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V). 
 
Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 15 nej-röster. Ordföranden konstaterar att 15 
röster inte är tillräckligt för en minoritetsåterremiss. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Joha Frondelius  
Marian Loley  
Akten 
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§ 57 

Svar på interpellation om förskolans lokaler  
(KS/2018:161)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 
med följande frågor 
Hur ser det ut på Tjäderns respektive Stavstugans förskola när det gäller den 
rekommenderande inomhusyta/barn? 
Tycker du och majoriteten att det är bra arbetsförhållanden/hälsoförhållanden för barn 
och vuxna? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-04-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 58 

Svar på interpellation om antalet tillbud inom förskolan  
(KS/2018:162)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 
med följande frågor 
Har antalet anmälda tillbud ökat 2017? 
Hur många anmälda tillbud var det 2017? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-04-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Johan 
Söderberg (S) och Göran Dahlström (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-04-16   26 
 
§ 59 

Svar på interpellation om barngruppens storlek i 
Katrineholm mars/april 2018  (KS/2018:163)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 
med följande frågor 
Antalet barn i snitt per avdelning i hela kommunen mars/april? 
Antalet barn i snitt per avdelning i Katrineholms centralort mars/april? 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-04-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
_________________ 
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§ 60 

Interpellation om varför skrivelse "konsekvensanalys 
gällande situationen på förskolorna i Katrineholm" inte 
lämnas ut  (KS/2018:164)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får inte framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande, 
utifrån en gemensam skrivelse från förskolecheferna med följande fråga 
”Nu undrar jag varför det är så känsligt att det som förskolecheferna lyfter i 
skrivelsen kommer till allmänhetens kännedom?” 
 
Ärendets handlingar 
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-04-03 
 
Redogörelse, kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för de juridiska förutsättningarna inför 
fullmäktiges ställningstagande om interpellationen får framställas. Av redogörelsen 
framgår bland annat följande: 
 
Regler för hur Interpellationer ska behandlas finns i Kommunallagen (5 kap. 61§) 
där det stadgas att: 
”Interpellationer ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.” 
 
Hon konstarer att denna interpellation avser just myndighetsutövning gentemot 
enskild och att, enligt presidiets uppfattning, kan den inte få framställas i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns av fullmäktige. 
Därefter ställer hon proposition på om interpellationen får framställas och finner att 
fullmäktige avslår detta. 
_________________ 
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§ 61 

Fråga om "Ur och skur" -alternativ i Julita  (KS/2018:176)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Karlsson (C) har inlämnat en fråga riktad till bildningsnämndens ordförande, 
gällande ”Lyan”. Följande frågor framställs 
 
Har alternativa lösningar diskuterats för förskolan i Julita? 
 
Kan ”ur och skur” eller mobila lösningar provas för att lösa förskolans lokalproblem, 
så att ”Lyan” kan vara kvar som en större träffpunkt i bygden? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från Anita Karlsson (C), 2018-04-05 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anita Karlsson (C) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligt. 
_________________ 
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§ 62 

Fråga om habiliteringsersättningen i Katrineholm  
(KS/2018:186)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) har inlämnat en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande, gällande habiliteringsersättningen. Följande frågor framställs 
 
Hur många personer får habiliteringsersättning i Katrineholm idag? 
 
Vilken nivå ligger habiliteringsersättningen på idag i kommunen? 
 
Har man eller kommer man att ansöka om bidrag för att höja ersättningen och i å fall 
till vilken nivå? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från Tony Rosendahl (V), 2018-04-06 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Ulrica 
Truedsson (S). 
 
Ulrica Truedsson (S) besvarar frågan muntligen. 
________________ 
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§ 63 

Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett 
miljösmart Katrineholm  (KS/2018:195)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP) har lämnat in en 
motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart Katrineholm. I motionen lämnas 
följande yrkande 
 

”Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram 
där det framgår vilka krav som ska gälla – såväl när kommunen själv bygger/bygger 
om som när kommunen säljer mark till externa entreprenörer/byggföretag – för att vi 
på sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms 
kommun 
 
Att handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levande 
dokument som kontinuerligt kan uppdateras för att följa utvecklingen när det gäller 
klimatsmart byggande.” 
 
Ärendets handlingar 
• Motion från Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP), 

2018-03-23 
_________________ 
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§ 64 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna. 
 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 9 april 2018 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Christer Ekstrand 
Ny ersättare: Yassin Mahi 
Avgående ledamot: Camilla Lundh 
_________________ 
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