PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-21

1 (35)

Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 19:30

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S),
Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli
Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Sten Holmgren (C), Marie-Louise Karlsson (S), Marian Loley (KD),
Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Linda Jaktlund (S), Michael Hagberg (S), Tommy
Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Christer Ekstrand (S), Filip
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare

Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Ami Rooth (MP), Camilla
Hermansson (SD)

Ersättare

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Utses att justera

Christer Sundqvist (M), Marian Loley (KD)

Justeringens
plats och tid

2020-09-28

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

§68 - §92

Ordförande

………………………………………………………
Torgerd Jansson (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Christer Sundqvist (M)

Marian Loley (KD)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum

2020-09-21

Datum för anslags
uppsättande

2020-09-29

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

§68 - §92

Datum för anslags
nedtagande

2020-10-23

………………………………………………………

Comfact Signature Referensnummer: 948331

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-21

2 (35)

§ 68

Sammanträdets laga tillkomst
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av två interpellationer som inlämnats i samband
med sammanträdet av tjänstgörande ersättare Björn Wahlund (L).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 948331
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KS/2018:484 111

Entledigande och val av ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johnny Flemström (SD) från uppdraget som ersättare
i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonah Håkansson (SD) som ersättare i valnämnden till och
med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johnny Flemström (SD) har i skrivelse daterad 20 juli 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Jonah
Håkansson (SD) som ersättare i valnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Johny Flemström (SD)
Jonah Håkansson (SD)
Valnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 948331

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 70

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-21

4 (35)

KS/2018:482 111

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johnny Flemström (SD) från uppdraget som ersättare
i service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonah Håkansson (SD) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johnny Flemström (SD) har i skrivelse daterad 20 juli 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Sverigedemokraterna
nominerar nu Jonah Håkansson (SD) som ersättare i service – och tekniknämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Johny Flemström (SD)
Jonah Håkansson (SD)
Service – och tekniknämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:483 111

Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Daniel Assai (KD) från uppdraget som ledamot i
Viadidaktnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Veronica Wiström (KD) som ledamot till och med 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Assai (KD) har i skrivelse daterad 19 juli 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Viadidaktnämnden. Kristdemokraterna nominerar nu Veronica
Wiström (KD) som ledamot i Viadidaktnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Daniel Assai (KD)
Veronica Wiström (KD)
Viadidaktnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:482 111

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Emma Bäck (L) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Stefan Gustavsson (L) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) har i skrivelse daterad den 13 augusti 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Liberalerna nominerar nu
Stefan Gustavsson (L) som ersättare i service- och tekniknämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Emma Bäck (L)
Stefan Gustavsson (L)
Service- och tekniknämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:480 111

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Britt-Marie Emanuelsson (S) från uppdraget som
ersättare i kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Emil Svensson (S) som ersättare i kulturnämnden till och
med 31 december 2022

Sammanfattning av ärendet
Britt-Marie Emanuelsson (S) har i skrivelse som inkommit 2 september 2020 begärt att
bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Socialdemokraterna
nominerar nu Emil Svensson (S) som ersättare i kulturnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Britt-Marie Emanuelsson (S)
Emil Svensson (S)
Kulturnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:481 111

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Veronica Wiström (KD) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Dag Dunås (KD) som ersättare i socialnämnden till och
med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Veronica Wiström (KD) har i skrivelse daterad 16 september 2020 begärt att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kristdemokraterna
nominerar nu Dag Dunås (KD) som ersättare i socialnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Veronica Wiström (KD)
Dag Dunås (KD)
Socialnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:486 111

Val av ledamot och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Mårten Grothérus (L) som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige utser Björn Wahlund (L) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Lennart Halvardsson Petku (L) från
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna har inkommit med
förslag på ny ledamot och som konsekvens av detta ny ersättare.
_________________
Beslutet skickas till:
Mårten Grothérus (L)
Björn Wahlund (L)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Lex
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:225 043

Parkeringsavgift parkeringshuset Loket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta redovisat förslag på Parkeringsavgift avseende
parkeringshus Loket samt avgift för cykelgarage i Katrineholms kommun med ändringen
att avgiften för cykelgarage ska kvarstå på 60 kronor. De nya avgifterna gäller från och
med den 15 oktober 2020.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett förslag om taxa för att avgiftsbelägga
parkering i det kommande parkeringshuset (Loket), norra sidan av järnvägen. Föreslagen
taxa omfattar månadskort om 500 kronor samt timavgift om 8 kronor och dygnsavgift 70
kronor. Föreslagen kontrollavgift för olovlig parkering är 400 kronor. Föreslagen taxa för
cykelgaragen förslås till 80 kronor per månad.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 94
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-19
Förslag – Parkeringsavgift parkeringshuset Loket och cykelgarage i i Katrineholms
kommun
Beredningsdokument och omvärldsbevakning, Parkeringsavgift

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Sten
Holmgren (C) och Björn Wahlund (L).
Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Björn Wahlund (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras för en översyn av kostnaden
för månadspendlarna.
Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilket innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Finner hon att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag
avser hon att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige godkänner den förslagna till propositionsordningen.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:244 043

Revidering av hyror och avgifter för kommunens
lokaler och fritidsanläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i Hyror och avgifter
i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4:11).
2. De nya avgifterna gäller från och med den 15 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet den 18 juni 2020 fattade service- och tekniknämnden beslut om att
överlämna förslag till revidering av till Hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar (KFS 4:11) till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Förslaget innehåller dels tillägg, men även ändringar av avgifter för bland annat den
nybyggda ishallen samt för Krämbolsstugan vilket också är ett nytt uthyrningsobjekt.
Förslaget redovisas i protokollsutdrag från service- och tekniknämnden, 2020-06-18 § 31.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 95
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2020-08-19
Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2020-06-18, § 31
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:249 000

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige under 2021. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00
med undantag för den 22 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Thomas Selig (V),
Anita Johansson (V), Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.
Jämfört med föregående år hanteras årsredovisning och internkontrollrapport i
kommunstyrelsen i februari månad istället för mars. Det innebär att nämnderna måste
inkomma med årsredovisning och interkontrollrapport senast 1 februari istället för 1
mars.
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv flyttas fram till maj månad istället för april för att
få med aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner.
Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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27 januari

Kommunfullmäktige
18 januari
15 februari

24 februari

22 mars

31 mars
28 april
26 maj

19 april
17 maj
14 juni

16 juni
25 augusti

30 augusti
20 september

29 september
13 oktober

25 oktober

27 oktober

22 november

24 november
15 december

13 december

Ärende
KS egen årsredovisning
KS internkontrollrapport
Årsredovisning 2020 för
hela kommunen
KS nämndernas
interkontrollrapport

KS planeringsdirektiv
2022
KS tertialrapport
KS underlag för
övergripande plan med
budget 2022-2024
KS tertialrapport
KS egen delårsrapport
Delårsrapport för hela
kommunen
Övergripande plan med
budget 2022-2024
KS plan med budget
2022

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Ärende
Årsredovisning för 2020
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2022-2024
Delårsrapport för 2021

Senast inkommit
1 februari
1 februari
31 augusti
30 september

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 99
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 08-13

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och Inger
Fredriksson (C).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Inger Fredriksson (C) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan
15.00 med undantag för budgetsammanträdet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Hon finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 948331
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KS/2019:396 003

Revidering av Reglemente för intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revideringar av Reglemente för intern
kontroll.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att giltighetstiden för det övergripande anvisningsdokumentet
Reglemente för intern kontroll gått ut har dokumentet setts över och ett förslag till
revideringar har togs fram. Förslaget skickades ut på remiss till samtliga nämnder.
I det reviderade förslaget utgår tidigare paragrafer med särskilda bestämmelser för
förvaltningschef och verksamhetsansvariga chefer. Detta ämnar ge nämnderna en ökad
möjlighet att själva besluta om organisationen för det interna kontrollarbetet inom det
egna ansvarsområdet.
Bygg- och miljönämnden, Viadidaktnämnden, service- och tekniknämnden,
kulturnämnden och socialnämnden tillstyrker förslaget.
Bildningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Vård- och omsorgnämnden är positiva till förslaget, men noterar att styrdokumentet är
förhållandesvis summarisk och de ger exemplet att dokumentet skulle kunna
kompletteras med att respektive nämnd årligen, utifrån en genomförd risk- och
sårbarhetsanalys, ska upprätta en plan för sin interna kontroll. Detta har förts in i
förslaget.
Reglementet kompletteras med ett underlag innehållandes tillämpningsanvisningar där
processen med att arbeta med internkontroll beskrivs och tydliggörs.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 100
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-24
Förslag - Reglemente för intern kontroll
Antagen - Reglemente för intern kontroll
Inkomna remissyttranden (finns i akten)
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:151 332

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen
utmynnar i följande yrkanden:
”Att Sveaparken kompletteras med karusell av den typ som avses i svaret på motionen
om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant sätt
att de blir tillgängliga för alla”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska
referensgrupper (bland annat funktionsrättsrådet Katrineholm) vara delaktiga.
I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande
budgetarbete med lekplatser.
Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 50
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-02
Motion från Ylva G Karlsson (MP)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP) och Göran
Dahlström (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Ami Rooth (MP) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), på att motionen ska
bordläggas.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska
bordläggas och finnar att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:33 000

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala
bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Claudia
Grathwohl (C) har lämnat en motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen.
Motionen utmynnat i följande yrkande:
”Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och
delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra
till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.”
I Katrineholms kommunplan för mandatperioden 2019-2022 (antagen i
kommunfullmäktige 2019-01-21) framgår det att kommunplanen är en del av
ägardirektivet till de kommunala bolagen (sidan 2).
I kommunplanen står det vidare att det lokala miljöarbetet ska utgå från de globala
målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar om hur världens länder
tillsammans ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030
(sidan 26).
Kommunledningsförvaltningen arbetar, tillsammans med övriga förvaltningar och bolag,
med att tydliggöra arbetet och ansvarsfördelningen genom att koppla samman målen i
kommunplanen med målen i Agenda 2030 samt ansvarig förvaltning/bolag.
Ägardirektiv till delägda bolag tas fram tillsammans med övriga ägare. Katrineholms
kommunfullmäktige kan därför inte på egen hand besluta om ägardirektiv till delägda
bolag.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 52
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 02-24
Bilaga – Koppling mellan kommunplan och Agenda 2030
Motion från Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och
Claudia Grathwohl (C), 2020-01-13

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran
Dahlström (S).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), på att motionen
ska bordläggas.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska
bordläggas och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C)
Sten Holmgren (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Claudia Grathwohl (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:329 650

Svar på motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C) och Sten
Holmgren (C) har inlämnat en motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:
”Att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens integrationsarbete.
Att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål för integration.
Att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som genomsyrar
kommunens all verksamhet, för att uppnå målen.”
Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen som bedömer att
Katrineholms kommun arbetar med integration inom många olika verksamheter och
områden. Frågan behandlas i flera styrande dokument och målbilder presenteras i såväl
Kommunplan 2019-2022 – Attraktion och Livskvalitet, som i Vision 2025. Konkreta och
mätbara mål finns samt indikatorer för varje mål mäter hur målet uppnås. Målen följs
sedan upp via delårsrapport och årsredovisningar.
Vidare bedömer Katrineholms kommun att bemöta utmaningarna inom området utifrån
ansatsen att motverka segregation som helhet och därigenom öppna upp för
möjligheterna för ett innanförskap i kommunen genom de insatser som faktiskt görs
idag. Den förvaltningsövergripande samverkan är ett steg i rätt riktning, så även de
kontakter och nätverk som kommunen har med övriga kommuner i regionen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 51
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
Motion från Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C)
och Sten Holmgren (C), 2019-09-24

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran
Dahlström (S).
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Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), på att motionen
ska borläggas.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska
bordläggas och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Claudia Grathwohl (C)
Sten Holmgren (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:389 383

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har lämnat en motion om informationskampanj gällande cykeltrafik.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun till våren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik
i tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en cyklisternas dag inrättas.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen (som berett ärendet).
I remissvaret framkommer bland annat att det under hösten 2020 redan planeras för en
informationskampanj om cykeltrafik i tätorten, vilken är tänkt att återkomma kommande
år. Det lyfts även att detta arbete ingår i det fortsatta arbetet med kommunens Gångoch cykelplan och även att det under2021 planeras för en kampanj om cykelundervisning
i skolan.
Vidare är informationskampanjer för cyklister tänkta att kombineras med
”Trafikantveckan” samt ”Kontoret på stan”, men även via kommunens hemsida.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-25, § 96
Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-18
Motion – Informationskampanj gällande cykeltrafik

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran
Dahlström (S).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), på att motionen
ska bordläggas.

Ordförandens sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om motionen ska
bordläggas och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Anders Gölevik (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:146 219

Svar på motion om riktlinjer för markanvisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 51.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en
motion som utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun fastställer och antar riktlinjer för markanvisning enligt
nuvarande lagstiftning sedan 1/1 2015”.
Motionen remitterades till kommunledningsförvaltningen för beredning.
I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunala riktlinjer finnas för markanvisningar,
när sådana är aktuella att genomföras. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde
den 15 juni 2020, § 51, att anta upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal för Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 97
Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Motion – Riktlinjer för markanvisning

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Christer
Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD), Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:396 048

Svar på motion om föreningsbidrag och delegation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första yrkande besvarad och att
yrkande två och tre avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), if, Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD),
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD) och Camilla
Hermansson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om föreningsbidrag
och delegation. Motionen utmynnar i följande yrkande:
1. Det kommer fastställas riktlinjer för kriterier av beviljade bidrag på delegation av
kommunstyrelsens ordförande.
2. Uppföljningen av alla föreningsbidragen har samma årliga villkor utifrån
verksamhetsplan och ekonomi.
3. Det sker en granskning av kommunallagens regler om likställighetsprincipen där
kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 98
Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-11
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29
Rutiner för hantering av bidragsansökningar
Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2018-09-19

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Thomas Selig
(V), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Thomas Selig (V), Inger Fredriksson (C),
Thomas Selig (V) och Mica Vemic (SD), bifall till motionen.
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelses förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:203 209

Svar på interpellation om byggandet av höghus på söder
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med
följande frågor:
”Hur går det till med markanvisningsavtalen mellan kommunen och företag och vem
kommer på idén om att bygga 8-våningshus på söder i ett villaområde?
Hur kommer Ni hantera det kraftiga motståndet från närliggande bostäder mot
byggandet av höghus på söder?
Kuriren intervjuade dig där du sa att höghusen kommer lösa föreningarnas lokalbehov.
Var finns denna lokalplan om verkställandet att läsa?
Vilken garanti har kommunen att det är det bästa markpriset som man får vid en
markanvisning när inte LOU tillämpas?”

Ärendets handlingar
Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2020-09-04
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2020-06-08

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran
Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Interpellation med svar om ökad elevfrånvaro bland
elever i åk 1-6
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med
följande frågor:
”Hur ser bildningsnämndens ordförande på den höga frånvaron 2020 jämför med
motsvarande period 2019 – och vilken analys görs med anledning av denna?
Hur ser handlingsplanen ut för att de elever med hög frånvaro under våren ska kunna
komma till sitt nya läsår i höst med rätt kunskaper för den nya årskursens krav?
Har orosanmälningarna ökat för gruppen barn som haft hög frånvaro under våren?”

Ärendets handlingar
Interpellationssvar från Johan Söderberg (S)
Interpellation från Björn Wahlund (L)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Johan
Söderberg (S).
Härefter förklaras överläggningen för avslutad.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Motion om bemannningstal och ny modell
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en
motion om bemanningstal och ny bemanningsmodell på vård- och
omsorgsförvaltningen. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun säkerställer både god omvårdnad anpassad för våra
omsorgsbehövande medborgare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställde som håller
över tid.
Att kommunen fastställer en ny bemanningsmodell utifrån dagliga och nattliga behov på
varje boende, och som kan finansieras under löpande budgetår.”

Ärendets handlingar
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD),
2020-09-15
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för
att eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.
Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten
är klar.”

Ärendets handlingar
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD),
2020-09-16
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 90

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - andra kvartalet 2020
1.

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2020.

2.

Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL
som är äldre än tre månader.

För andra kvartalet 2020 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - andra kvartalet 2020
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.

Äldreomsorg - SoL

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringtillfället var 7 beslut
verkställda (5 kvinnor och 2 män). 1 kvinna som fått
1 erbjudande har återtagit ansökan. 3 personer (2
kvinnor och 1 man) har tackat nej till varsitt
erbjudande.

11 (8 kvinnor, 3 män)

Dagverksamhet
Upplysning: 10 personer har inte kunnat erbjudas
plats på dagverksamhet pga. covid-19 och av dessa
har en person tidigare tackat nej till två
erbjudanden.
45 personer har fått insatsen avbruten pga. covid19 då dagverksamheterna är placerade i anslutning
till särskilda boenden och besöksförbud infördes.

55 (37 kvinnor, 18 män)

Växelvård
Upplysning: De enskilda har själva valt att pausa
insatsen till följd av oro att smittas av covid-19.

5 (4 kvinnor, 1 man)
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Äldreomsorg - SoL

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringtillfället var 7 beslut
verkställda (5 kvinnor och 2 män). 1 kvinna som fått
1 erbjudande har återtagit ansökan. 3 personer (2
kvinnor och 1 man) har tackat nej till varsitt
erbjudande.

11 (8 kvinnor, 3 män)

Dagverksamhet
Upplysning: 10 personer har inte kunnat erbjudas
plats på dagverksamhet pga. covid-19 och av dessa
har en person tidigare tackat nej till två
erbjudanden.
45 personer har fått insatsen avbruten pga. covid19 då dagverksamheterna är placerade i anslutning
till särskilda boenden och besöksförbud infördes.

55 (37 kvinnor, 18 män)

Växelvård
Upplysning: De enskilda har själva valt att pausa
insatsen till följd av oro att smittas av covid-19.

5 (4 kvinnor, 1 man)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning –
LSS

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporeringstillfället var 1 beslut
(kvinna) verkställt.
1 man har tackat nej till 2 erbjudanden och vill
vänta på ny gruppbostad som planeras vara
färdigställd 2021. 1 man har skrivit kontakt 201903-15 men ännu inte flyttat in. 1 kvinna har
erbjudits plats under maj men ej svarat trots flera
påminnelser.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Biträde av kontaktperson
Vid rapporteringstillfället var 5 beslut (män)
verkställda.

7 (1 kvinna, 6 män)

Daglig verksamhet
Upplysning: Insatsen avbruten pga. covid-19.

94 (42 kvinnor, 52 män)

Revisionsrapport
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt revisionsrapport –
Granskning av informationssäkerhet.
_________________
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Interpellation rörande extra statsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med
följande frågor:
”Om staten ökar de generella statsbidragen för att kommunen ska kunna öka kvalitet
inom sina kärnverksamheter – men Katrineholm väljer att redovisa dessa extrapengar
som ett överskott av effektiv hushållning?
Varför innehöll budgetdirektivet en besparing på skolan för 2021 trots att kommunen
var medveten om tillskottet av statsbidrag?
Varför är Socialdemokraterna i ord så måna om unga och gamla men i handling så
knappa?”

Ärendets handlingar
Interpellation från Björn Wahlund (L), 2020-09-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 92

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-21

35 (35)

KS/2020:294 722

Interpellation rörande svåra funktionsstörningar
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande med följande frågor:
”Hur kan ordföranden på ett vederhäftigt sätt verifiera att man har den kompetens som
krävs för de med mycket svåra funktionsstörningar?
Hur säkerställer ordföranden att ärenden som gäller människor med breda och svåra
funktionsstörningar hanteras skyndsamt?
Kan ordföranden för vård- och omsorgsnämnden anse det lämpligt att förvaltningen
verkar för ett byte av God man med anledning av dennes engagemang och driv för den
som företräds?”

Ärendets handlingar
Interpellation från Björn Wahlund (L), 2020-09-21

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Göran
Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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MARIAN LOLEY
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Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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