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Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00-21.40
Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia
Grathwohl (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S), Lars
Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Ewa
Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Christer
Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S) (t.o.m § 3), Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M),
Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L)
Nicklas Adamsson (MP), Ylva G Karlsson (MP), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S),
Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S),
Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V),
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S),
Fredrik Malmström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Zeljko Klemse (S), Christer
Ekstrand (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål
(SD), Carl-Magnus Fransson (M), Helena Gärtner (M)
John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S) (fr.o.m. § 4), Britt
Gustafsson (SD), Camilla Hermansson (SD)
Fredrik Ahlman (M), Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M),
Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Stefan
Blomkvist (S), Berit Örtell (S), Magnus Esko (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist
(S), Christina Simonsen (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP),
t.f nämnadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck
Cecilia Björk (S), Thomas Selig (V)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-01-28

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Torgerd Jansson (S)

Justerande

…………………………………
Cecilia Björk (S)

Paragrafer

§1 - §16

…………………………………
Thomas Selig (V)
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2019-01-21

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2018
Innan dagens sammanträde inleds utdelas priset Katrineholms kommuns Arbetsmiljöoch hälsoutmärkelse 2018. Utdelningen sker genom personalutskottets ordförande
Johan Söderberg (S). Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen verkar kommunen
för att uppmärksamma insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute på de
olika arbetsplatserna.
Mottagare av priset i år är Kulturgruppen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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2019-01-21

§1

Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för
mandatperioden 2019-2023 (KS/2018:445)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för
mandatperioden 2019-2023:
Ledamöter
Ulrica Truedsson (S)
Victoria Barrsäter (C)

Ersättare
Christer Sundqvist (M)
Joha Frondelius (KD)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt stadgar för Mälardalsrådet välja två ledamöter till
rådsmöten. Som medlem kan kommunen också utse personliga ersättare för
ledamöterna.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Mälardalsrådet
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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2019-01-21

§2

Kommunplan 2019 - 2022 (KS/2018:524)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2019-2022 för Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Sten Holmgren (C), AnnCharlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L),
Jesper Ek (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD),
Nicklas Adamsson (MP), Ylva G Karlsson (MP), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl
(V), Anita Johansson (V). Liberalernas reservation redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod
utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör
kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I
kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och
utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med
budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.
Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar.
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att
fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför
2020). Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och
slutet av mandatperioden.
Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-19, § 218
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande,
2018-12-12
Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022
Centerpartiets förslag till kommunplan 2019-2022 - Nytt ledarskap för
Katrineholm
Vänsterpartiets förslag till kommunplan för Katrineholms kommun 2019-2022 –
En kommun för alla – Inte bara några få
Miljöpartiets de grönas förslag till kommunplan 2019-2022 - Ett hållbart
Katrineholm
Kristdemokraternas förslag – Fokusområden kommunplan 2019-2022 – I
Katrineholm färdas alla i livet

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius
(KD), Lars Härnström (M), Carl-Magnus Fransson (M), Michael Hagberg (S),
Gunilla Magnusson (S), Inger Hult (L), Johan Söderberg (S), Tommy Ljungberg (S),
Karin Frisk (S), Mariam Yassin Mahi (S), Martina Henke (S), Linda Rosenlund (S),
Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Jesper Ek (L),
Stefan Blomkvist (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Anneli Hedberg
(S), Victoria Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Björn Wahlund (L), Tony
Karlsson (S), Sten Holmgren (C) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Carl-Magnus
Fransson (M), Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Johan Söderberg (S),
Tommy Ljungberg (S), Karin Frisk (S), Mariam Yassin Mahi (S), Martina Henke (S),
Linda Rosenlund (S), Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk
(S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Anneli Hedberg (S), Marie-Louise
Karlsson (S) och Tony Karlsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony
Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan. Victoria
Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), bifall till Centerpartiets
förslag till kommunplan. Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets
förslag till kommunplan. Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
förslag till kommunplan. Jesper Ek (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och
bifall till det egna förslaget som framgår av Liberalernas skriftliga reservation.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till
propositionsordning, vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon
sedan proposition på kommunstyrelsens förslag samt vart och ett de övriga
yrkandena. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 20.20.
Överläggningarna återupptas klockan 20.40.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt
Katrineholms Industrihus AB (KS/2018:433)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och
Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.
Prognosen för KIAB:s och KFAB:s ekonomiska resultat på helårsbasis är positivt om
ca 2 mkr före skatt respektive ca 11,7 mkr före skatt.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 196
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 40, 2018-10-01
Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2018-10-01
Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KFAB
Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KIAB

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Lars
Härnström (M) och Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst
(KS/2018:431)
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 2018.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2018.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands
Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr
före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 197
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 18,
2018-10-04
• Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018.
• Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Västra Sörmlands Räddningstjänst
• Granskning av delårsrapport 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________
•
•
•

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland (KS/2018:458)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna
för kännedom.
Resultatet för perioden är minus 39 tkr. Prognosen for helåret pekar mot ett resultat
om 410 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 198
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Delårsrapport för perioden 2018-01 -01– 2017-08-31, Vårdförbundet Sörmland
Utlåtande avseende delårsrapport 2018, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
Granskning av delårsrapport 2018, Vårdförbundet Sörmland
Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Roger Ljunggren (S) och John
Ogenholt (KD).
_________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§7

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets (KS/2018:448)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018. Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet redovisar per den 31 augusti 2018 ett positivt resultat på
drygt 33 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 är ett
positivt resultat på cirka 22 miljoner kronor, jämfört med budget.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-11-28, § 199
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
• Direktionen protokoll 2018-10-04 § 2
• Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§8

Interpellation med svar om barnfattigdomen i
Katrineholms kommun (KS/2018:461)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har ställt en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande med följande frågor
1. Vad har majoriteten för handlingsplan för att minska barnfattigdomen i
kommunen?
2. Hur många och vilka av åtgärdspunkter från förstudien om barnfattigdom har
implementerats?
3. Om några av åtgärdspunkterna inte har implementerats, varför har så inte skett?
4. Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs företagsranking. Hur ser
majoriteten på Rädda barnens ranking?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2018-11-21
Interpellation från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig
(V), 2018-10-31

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran
Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M).
Härefter förklaras överläggningen för avslutad.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KS/2018:539)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar inom Katrineholm Vatten
och Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att
kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i
bolagets anläggningar (>200 prisbasbelopp).
Bolaget önskar i en skrivelse godkännande av två planerade investeringar som
beräknas kosta 94 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-17, § 219
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
Skrivelse Katrineholm Vatten och Avfall AB – godkännande av större
investeringar

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd
(KS/2018:522)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat reglemente för gemensam
patientnämnd i Sörmlands län
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit landstingsfullmäktiges beslut om nya
nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns reviderat reglemente för gemensam
patientnämnd i Sörmlands län, och länets kommuner rekommenderas att fatta
likalydande beslut.
Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om
revidering.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-19, § 220
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
• Yttrande över reglemente för gemensamma patientnämnden i Sörmland
• Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
• Landstingsfullmäktiges protokoll § 128
_________________
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 11

Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd
och pension för förtroendevalda “ Kommuner och
Landsting (OPF-KL) (KS/2018:533)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till det reviderade anvisningsdokumentet avseende
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings har antagit förslag till reviderade bestämmelser
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av Kommunfullmäktige
2014-01-20 § 2. För att förändringarna ska omfatta förtroendevalda i Katrineholms
kommun krävs att kommunfullmäktige reviderar gällande anvisningsdokument.
Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att i OPF-KL14 har delar om familjeskydd,
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att
• Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
• Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet
AKAP-KL(Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension – Kommuner och
Landsting).
• Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
• Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med
det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller
tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRFKL att gälla.
Utöver de innehållsmässiga förändringarna har styrdokumentet även delvis
omarbetets strukturellt.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-19, § 221
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
Förslag - Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda –
Kommuner och Landsting (OPF-KL)
• Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda – Kommuner
och Landsting (OPF-KL) (nu gällande)
_________________

•
•
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 12

Motion om mera motion i tidiga år (KS/2018:500)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en
motion om mera motion i tidiga år. Motionen utmynnar i följande yrkande att alla
kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid att alla
kommunala skolor inför mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv.
Ärendets handlingar
Motion från Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD),
2018-11-27
_________________
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

17

2019-01-21

§ 13

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Gnesta kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-12-17, § 126 – Val till kommunala uppdrag – Mandatperioden
2019-2022
Svenskt Vattens valberedning har översänt nomineringsblankett till styrelsen Svenskt
Vatten 2019, Katrineholms kommun kommer inte att nominera någon till Svenskt
Vatten.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad
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2019-01-21

§ 14

Fråga om prioriteringar vid halkbekämpning (KS/2019:28)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas.
Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har inlämnat en fråga riktad till service- och tekniknämndens
ordförande, gällande prioriteringar vid halkbekämpning. Följande fråga framställs
Vilka prioriteringar görs när det gäller halkbekämpning?
Ärendets handlingar
•

Fråga från Victoria Barrsäter (C), 2019-01-16

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Anneli
Hedberg (S).
Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligen.
Överläggningen förklaras avslutad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad
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§ 15

Interpellation om platsbristen i förskolan (KS/2019:26)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande
med följande fråga
Vad gör Katrineholms kommun för att garantera att föräldrar får förskoleplats till sina
barn och kan planera efter det?
Ärendets handlingar
• Interpellation från Victoria Barrsäter (C), 2019-01-15
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad
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2019-01-21

§ 16

Motion om förtydligande skyltning (KS/2019:21)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om
förtydligande skyltning. Motionen utmynnar i följande
Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och
gatunamn.
Ärendets handlingar
• Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation från Liberalerna
angående Kommunplan 201 9 -2022
för Katrineholms kommun.
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Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning:
Vi anser att man i möjligaste mån ska använda svenska beteckningar på samarbetsforum
som kommunen avser att etablera.
Det saknas hänvisning till någon form av strategi för att få fler människor i arbete. Utan att
öka intäkterna förblir en betydande del av dessa måt ekonomiskt svåra att uppnå.

Attraktiva boende- och livsmiljöer:

o

Vid Stortorgets norra sida ska en byggnad uppföras.
Vi anser att en ev. byggnad på torget ska vara en del av resecentrum eller att det i
kommunplanen skall uttryckas vad denna byggnad har för syfte.
Ett parkeringshus ska byggas på norr.
Finns ett behov av parkeringshus? Vem parkerar runt stationen? Boende etler pendlare? Är
man beredd att betala för att parkera där?
Liberalerna reserverar sig mot parkeringshuset.

o

En stark och trygg skola för bättre kunskaper:
Hur planerna på byggandet av en ny skola på Järvenområdet framskrider bör redovisas
kontinuerligt för både bildningsnämnden och kommunstyretsen.
Liberalerna reserverar sig mot forslaget på storskota på Järvenområdet.
De tre sista resultatmålen är de viktigaste (och de enda konkret mätbara)
resultatmålen i hela kommunplanen.
o Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
o Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
o Avskrivningarna ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av
driftsbudgeten.

Övriga resultatmål är extremt vaga och därmed svåra att utvärdera. Var nämnd bör få
uppdrag att konkretisera dessa mål utifrån en tydlig nulägesbeskrivning.
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För Liberalerna:
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