
KALLELSE 

Datum 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-14 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post:

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2019-03-18 

Ärende Beteckning 

1. Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms

Fastighets AB (KFAB), lekmannarevisorer,

röstombud samt ersättare - mandatperioden

2019 - 2022

KS/2018:497 2 

2. Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms

Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer,

röstombud samt ersättare - mandatperioden

2019-2022

KS/2018:498 4 

3. Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm

Vatten och Avfall AB (KVAAB),

lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare,

mandatperioden 2019-2022

KS/2018:499 6 

4. Val av ledamot i styrelsen för Sörmland

Vatten och Avfall AB (SVAAB),

lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare,

mandatperioden 2019-2022

KS/2018:513 7 

5. Val av ledamöter till styrelsen för

Katrineholms Tekniska College AB samt

röstombud

KS/2019:59 8 

6. Val av ledamöter till styrelsen samt

röstombud för KFV Marknadsföring AB

KS/2019:75 9 

7. Val av styrelseledamöter och röstombud till

Katrineholms Entreprenörscentrum,

mandatperioden 2019-2022

KS/2019:76 10 

8. Val av gode män vid lantmäteriförrättning KS/2019:92 11 

9. Val av ombud och ersättare till Östra

Sveriges Luftvårdsförbund, mandatperioden

2019-2023

KS/2018:467 12 

10. (Ny) Fråga om hemtjänsten i Katrineholms

kommun

KS/2019:111 13 

11. (Ny) Interpellation om hemtjänsten i

Katrineholms kommun

KS/2019:110 14 

12. Meddelanden 15 

Torgerd Jansson (S) Marie Sandström Koski 

Ordförande  Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:497 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige 

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets 
AB (KFAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare 
- mandatperioden 2019 - 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i styrelsen för Katrineholm Fastighets 
AB, lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare för mandatperioden från 
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 välja:

Ledamöter
Fredrik Olovsson (S)
Berit Örtell (S)
Gunnar Ljungkvist (S)
Cecilia Björk (S)
Barbro Skogberg (S)
Lars Härnström (M)
Bo Johansson (M)
Mårten Grothérus (L) 
Bertil Carlsson (C)
Thomas Halvarsson (V)
Mica Vemic (SD)

Till ordförande för samma period utses Fredrik Olovsson (S).

Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M)

Lekmannarevisor Ersättare för lekmannarevisor
Jan- Olov Karlsson (S) Birgitta Hagdahl (S)

Röstombud Ersättare för röstombud
Karin Frisk (S) Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ordförande, vice ordförande, nio ledamöter, två 
lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare i styrelsen för Katrineholms 
Fastighets AB (KFAB) för mandatperioden 2019-2022.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:497 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:498 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Komunfullmäktige

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus 
AB (KIAB), lekmannarevisorer, röstombud samt ersättare - 
mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i styrelsen för Katrineholm Industrihus 
AB, lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare för mandatperioden från 
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 välja:

Ledamöter
Fredrik Olovsson (S)
Berit Örtell (S)
Gunnar Ljungkvist (S)
Cecilia Björk (S)
Barbro Skogberg (S)
Lars Härnström (M)
Bo Johansson (M)
Mårten Grothérus (L) 
Bertil Carlsson (C)
Thomas Halvarsson (V)
Mica Vemic (SD)

Till ordförande för samma period utses Fredrik Olovsson (S).

Till vice ordförande för samma period utses Lars Härnström (M).

Lekmannarevisor Ersättare för lekmannarevisor
Jan – Olov Karlsson (S) Birgitta Hagdahl (S)

Röstombud Ersättare för röstombud
Karin Frisk (S) Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ordförande, vice ordförande, nio ledamöter, två 
lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare i styrelsen för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB) för mandatperioden 2019-2022.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:498 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholms Industrihus AB
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:499 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige 

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och 
Avfall AB (KVAAB), lekmannarevisorer, röstombud samt 
ersättare, mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med 
årsstämman 2023 följande representanter till Katrineholms Vatten och Avfall AB:

Styrelseledamöter
Tony Karlsson (S)
Maj-Britt Staaf (S)
Johan Hartman (M)
Carl Frick (MP)
Sten Holmgren (C)

Till ordförande för samma period utses Johan Hartman (M).

Till vice ordförande för samma period utses Tony Karlsson (S).

Lekmannarevisor Ersättare för lekmannarevisor
Lars F Eriksson (M) Rickard Eriksson (S)

Röstombud Ersättare för röstombud
Anneli Hedberg (S) Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter varav en ordförande och en vice 
ordförande, två lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare för röstombud till 
styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall (KVAAB) för mandatperioden 2019 – 
2022.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:513 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av ledamot i styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall 
AB (SVAAB) , lekmannarevisorer, röstombud samt 
ersättare, mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till och med 
årsstämman 2023 följande representanter till Sörmland Vatten och Avfall AB:

Styrelseledamöter
Tony Karlsson (S)
Johan Hartman (M)
Carl-Philip Forss (KD)

Lekmannarevisor Ersättare lekmannarevisor
Lars F Eriksson (M) Richard Eriksson (S)

Röstombud Ersättare röstombud
Anneli Hedberg (S) Christer Sundqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja tre ledamöter i styrelsen för Sörmland Vatten och 
Avfall AB (SVAAB), två lekmannarevisorer, ett röstombud samt en ersättare för 
mandatperioden 2019-2022.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Sörmland Vatten och Avfall AB
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-26 KS/2019:59 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av ledamöter till styrelsen för Katrineholms Tekniska 
College AB samt röstombud 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till styrelsen för

Katrineholms Tekniska College AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Fredrik Ahlman (M)
Inger Hult (L)

2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud till bolagsstämmor med
Katrineholms Tekniska College AB under samma tid som ovan.

Röstombud Ersättare för röstombud
XX Christer Sundqvist (M) 

Sammafattning av ärendet
Aktieägaravtalet och bolagsordningen för Katrineholms Tekniska College AB (KTC) 
anger att styrelsen ska bestå av en till fem ledamöter, med eller utan suppleanter. 
Består styrelsen av mindre än tre ledamöter ska minst en och högst tre suppleanter 
väljas. Vid bildandet av bolaget 2011 utsåg kommunen tre ledamöter samt röstombud 
med ersättare.

Ledamöter och eventuella ersättare väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma.
Enligt aktieägaravtalet ska delägare ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en 
suppleant för ordinarie ledamot. Styrelsens ordförande ska utses på bolagsstämman.

Emma Fälth
Utredare 

Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
Troman
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-13 KS/2019:75 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunfullmäktige 

Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för KFV 
Marknadsföring AB 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Magnus Gustafsson och Jessica Sjögren till 

ordinarie ledamöter i styrelsen för KFV Marknadsföring för mandatperioden från 
ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

2. Som suppleanter i styrelsen nomineras för samma period XX och YY.

3. Till röstombud för samma period väljs Cecilia Björk (S) med Inger Fredriksson (C) 
som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB. Bolagets verksamhet 
ska vara marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm 
och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård. 

Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt 
marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler besökare 
till Katrineholm.

Enligt bolagsordningen väljs styrelseledamöter av stämman för en 2-årsperiod.
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 7 styrelsesuppleanter.

Styrelsens ordförande ska representera näringslivet och väljs av stämman för en 2-
årsperiod. Kommunen disponerar två platser som ordinarie ledamöter och två 
suppleantplatser (tjänstemän) i styrelsen.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
KFV Marknadsföring AB
Troman
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-13 KS/2019:76 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms 
Entreprenörscentrum, mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar följande representanter till Katrineholms 

Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 

ordinarie stämma 2023:

Styrelseledamöter

Stefan Toll

Carina Lloyd

2. Kommunfullmäktige väljer följande röstombud vid bolagsstämmor med 
Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023:
Röstombud Ersättare för röstombud
Christer Sundqvist (M) Inger Fredriksson (C)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB att, 
inför kommande bolagsstämma, nominera två ledamöter till bolagets styrelse. Vidare 
ska röstombud med ersättare utses.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De nominerade
De valda
Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Troman
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-13 KS/2019:92 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av gode män vid lantmäteriförrättning 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer som gode män vid lantmäteriförrättning
under åren 2019-2022:

Erfarenhet om tätortsförhållanden
XX
Torbjörn Jonsson (M)
Dag Dunås (KD)

Sakkunniga i jord- och skogsbruksfrågor
Ingvar Kylestorp (C)
Sten Holmgren (C)
YY

Sammanfattning av ärendet
Val ska ske av sex gode män vid lantmäteriförrättning enligt länsstyrelsens beslut 
2002-09-12. Av dessa ska tre ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och tre ska 
vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. För att kunna utses till god man ska 
vederbörande vara valbar till nämndeman i tingsrätt enligt Fastighetsbildningslagen 4 
kap 2 §.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-12 KS/2018:467 - 111 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund, mandatperioden 2019-2023 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till ombud och ersättare till Östra 
Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023:

Ombud Ersättare
Michael Hagberg (S) XX

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Troman
Akt
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Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande

Katrineholms hemtjänst ska omorganiseras och bemanningen nattetid ska minska till följd 
av nämndens stora underskott på 23 miljoner kronor för 2018. Hemtjänstpersonalen 
befarar att sparkravet för att nå budgetbalans kommer att gå ut över deras arbetssituation 
och brukarna som riskerar att få försenade besök, längre väntetider och ökad otrygghet.

En väl fungerande hemtjänst gör det möjligt för människor att bo kvar längre hemma utan 
att känna av ofrivillig ensamhet och otrygghet. Detta är en frihet som ska värnas. 
Nämndens rejäla underskott påvisar att effektiviseringar och förbättringsåtgärder måste till 
men vi i Liberalerna är skeptiska till att detta ska ske genom försämrad arbetsmiljö för 
personalen och minskad trygghet för brukarna.

Med anledning av detta frågar jag dig, Ulrica Truedsson:

- Har andra effektiviseringsåtgärder gjorts innan ni i majoriteten väljer att dra ner på
personaltätheten?

- Hur går nedskärningarna ihop med Katrineholms vision om att vara en attraktiv
arbetsgivare? På vilket sätt gynnar detta hemtjänstpersonalens arbetsmiljö?

Jesper Ek, Liberalerna
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Katrineholm 2019-03-12

INTERPELLATION
Ulrica Truedsson ordf. i Vård och omsorgsnämnden

Vet inte vilken gång det är i ordningen som jag får anledning att fråga om 
äldreomsorgen i Katrineholm. Läste nu senast i Katrineholms Kuriren 12/3 2019 där 
oron sprider sig pga. planerade nya förändringar i hemtjänst natt & dag. 

Det är få arbetsplatser som har en så intensiv arbetstyngd på natten som hemtjänst 
natt (nattpatrullen). Det går inte att jämföra med nattarbete på äldreboendena. 
Hemtjänst natt åker ca 20-25 mil per bil och per natt, och har ca. 30 fasta klientbesök 
per bil som är fördelade över hela kommunen, stad som landsbygd. Sommar som 
vinter, snö som solsken ska bilarna fram under dygnets mörkaste tid. Bara att åka bil 
nattetid genom djurrika områden och ibland ofarbara vägar pga. väderomställningar 
kräver respekt och insikt i hur jobbet utförs av personalen.

Sedan 2017 har det pågått ett intensivt arbete med att balansera underskott mot 
budget. Ca. 30 mkr 2017 och nu senast ca. 23 mkr 2018 i underskott får många att 
undra om inte politiken behöver fundera ett varv till hur åldrandet och 
personalbehoven ökar inom äldreomsorgen. I många år har jag hört att just 
Katrineholm har en ”låg kostnad” för äldreomsorgen om man jämför med övriga 
kommuner. Är det ett mål? Eller är det dags att fundera på hur Katrineholm ska 
marknadsföra sitt budskap om läge för liv och lust? Hur kommunen jobbar med äldre 
och personalen är ett välfärdsmått på kommunen. Att skola, vård och omsorg som 
huvudbudskap är kanske just det unika som kommunen behöver nu utifrån 
tillväxtmålet 40000 invånare 2030? 

Det är få arbetsplatser som har så många förändringar i sin planering som 
hemtjänsten. Med 90-talets omställningar med hemboendemöjligheten har också 
medfört att flyttkedjorna (flytt från hus och lgh) har minskat. Detta kan vara en del i 
bristen på bostäder. Många väljer att bo kvar i sin bostad. Numera är det svårare att 
få plats på ett boende när man vill flytta från sin egen bostad till ett äldreboende.   

Fråga 1: Hur reagerar du som ordförande på hemtjänstens nya uppror?

Fråga 2: Hur tänker Ni lösa framtidens hemtjänstbehov?

Fråga 3: Är budgeten för snålt tilltagen utifrån behoven i Katrineholm?

Joha Frondelius KD
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-11 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 
mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Dag Dunås
Avgående ersättare: Anna-Maria Wiklund
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