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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 22:00 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl (C), 

2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer 

Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), 

Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Fredrik 

Olovsson (S) ( t.o.m. § 196), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Birgitta Carlheim-

Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian 

Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Tony 

Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), 

Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Zeljko Klemse 

(S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) 

(t.o.m. §188), Elsie Egelstål (SD) 

Beslutande ersättare Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Johanna 

Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Berit Örtell (S) (fr.o.m.§ 197), Britt Gustafsson 

(SD), Camilla Hermansson (SD) (fr.o.m. §189) 
Ersättare Milos Smitran (M), Anders Karlsson (M), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Dag Dunås 

(KD), Berit Örtell (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-

Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP), 

Camilla Hermansson (SD) 
Övriga  

deltagande Utredare Axel Stenbeck, Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski. 
Utses att justera Börje Södersröm (S), Björn Wahllund (L) 
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§ 179    KS/2018:415  111 

      

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Ceith Landins (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny 

sammanräkning avseende ledamot för Kristdemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ceith Landin (KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ceith Landin (KD) 

Länsstyrelsen Sörmland 

Lönenehten 

Troman 

Akten 
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§ 180    KS/2018:415  111 

 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Lars Levins (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny 

sammanräkning avseende ledamot för Liberalerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Levin (L) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Lars Levin (L) 

Länsstyrelsen Sörmland 

Lönenehten 

Troman 

Akten 
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§ 181    KS/2018:479  111 

 

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Ann-Christine Sandell (S) till ersättare i bygg- och 

miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2022.  

  

Sammanfattning av ärendet  

Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och 

nominerar nu Ann-Christin Sandell (S) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Ann-Christin Sandell 

Löneenheten 

Troman 

Lex 
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§ 182    KS/2018:481  111 

 

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Hans Linke (C) från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Anders Gölevik (C) som ledamot i socialnämnden till och 

med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hans Linke (C) har i skrivelse daterad 19 november 2019 begärt att få bli entledigad från 

sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Centerpartiet nominerar nu Anders Gölevik 

(C) som ledamot i socialnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Hans Linke (C) 

Anders Gölevik (C) 

Socialnämnden 

Lönenehten 

Troman 

Akten 
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§ 183    KS/2018:490  111 

 

Avsägelse som ersättare i förbundsdirektionen för 
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Lars Levins (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Levin (L) har inlämnat en avsägelse som ersättare i förbundsdirektionen VSR. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Lars Levin (L) 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Lönenehten 

Troman 

Akten 
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§ 184    KS/2019:128  800 

 

Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer näringslivschef Stefan Toll till att företräda Katrineholms 

kommun som ombud i Sörmlands Turismutveckling AB fram till ordinarie årsstämma 

2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Som aktieägare i Sörmlands Turismutveckling AB, STUA, ska Katrineholms kommun välja 

ett ombud till att företräda kommunen vid årsstämmor. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Stefan Toll 

Sörmlands Turismutveckling AB 

Lönenehten 

Troman 

Akten 
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§ 185    KS/2019:272  103 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2020 med hälften av nedan angivet 

årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 

 

1. Mandatbundet stöd: 

 

Socialdemokraterna   23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor 

Moderaterna      7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor 

Sverigedemokraterna     6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor 

Centerpartiet      4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor 

Liberalerna       3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Vänsterpartiet     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Kristdemokraterna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Miljöpartiet      2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor 

 

2. Grundstöd  10 000 kronor per parti 

3. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av uppdrag om översyn av partistödet 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 

ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 

ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 

uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 

 

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 

nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 

inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2019.  

KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 

fullmäktige minst en gång per år. 

  

Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 

ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 

inom utsatt tidsperiod. 
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Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 200 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-31 

 Styrdokument Regler för det kommunala partistödet 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga partier 

Akten 
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§ 186    KS/2019:384  043 

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och animaliska biprodukter  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och 

animaliska biprodukter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den 

ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att 

kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver 

såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya 

kontrollförordningen. 

 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men 

förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under 

hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska 

förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas 

ytterligare under senare delen av 2020. 

 

I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter 

och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra 

offentlig kontroll under 2020. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och 

hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för 

miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan 

för livsmedelskontroll. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 195 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-20 

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-11-06, § 118 

 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Akten 
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§ 187    KS/2019:287  042 

 

Övergripande plan med budget 2020-2022  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt 

upprättat förslag. 

 

2. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 

utestående borgensbelopp. 

 

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 

utestående borgensbelopp. 

 

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 

utestående borgensbelopp. 

 

5. Nämnderna senast i februari 2020 upprätta budget- och planeringsdokument i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. 

 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt 

investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas av 

respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 

omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras. 

 

7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa 

investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022. 

Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att: 

 

 projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara 

inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av 

Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total 

årshyra om 4 817 tkr, 

 projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara 

inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr, 

 projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som 

ska vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny 

skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en 

total årshyra om 37 000 tkr. 

 

8. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för 

Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen 
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för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning 

så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för 

hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan 

med budget 2020-2022.  

 

9. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom 

sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera 

genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L) Björn Wahllund (L), Victoria 

Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann–Charlotte Olsson (C), Claudia Grathwohl (C), Ylva G 

Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian Loley (KD), John Ogenholt (KD), Joha 

Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Jan–Åke Asp 

(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egestål (SD), Britt 

Gustafsson (SD) till förmån för sina respektive budgetyrkanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Återremissen 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november återremiiterades förslag till 

Övergripande plan med budget 2020-2022 (undantaget beslut om skattesats) med 

motiveringen att investering av ny ishall (projekt Backavallen i investeringslistan) inte 

ansågs vara tillräckligt berett. Ärendet har, i enlighet med återremissen, kompletterats 

med ytterligare underlag gällande ny ishall som omfattar finansiering, presentation, 

teknikval, utformning och användning. 

 

Beslutspunkt om skattesats är borttagen då beslut fattades vid fullmäktige den 18 

november. Beslutspunkt fem har korrigerats för nämnderna att fatta beslut om budget 

från december 2019 till februari 2020. I övrigt är beslutsformuleringarna och budgeten 

densamma. 

 
Övergripande plan med budget 2020-2022 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 

och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har 

vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 

gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från 

Socialdemokraterna och Moderaterna. 

 

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlades som separata ärenden vid 

fullmäktige i november.  

 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 

verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 

Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att: 

 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin 

hyressättning,  
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 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 

verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till 

kommunen vid årets slut, 

 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, 

ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen. 

 

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 

utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 

budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 

kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 

med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma 

att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 

miljoner kronor till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och 

godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven 

målsättning äventyras. 

 

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 

kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 

uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-

styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande 

uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande 

plan med budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i 

samråd med berörda förvaltningar.  

 

Övergripande plan med budget behandlades vid Cesam:s (central facklig samverkan) 

sammanträde den 28 oktober.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 194 

 Skrivelse 2019-11-19 

 Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4 

 Bilaga – underlag ny ishall 

 Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget 

2020-2022, 2019-10-30 

 Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun2020 

med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först 

 Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet, 

budgetförslag 2020 

 Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 2020-2022 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger 

Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Jesper EK (L), Nicklas 

Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Anneli Hedberg (S), Victoria Barrsäter (C), Thomas Selig 

(V), Christer Sundqvist (M), Claudia Gratwohl (C), Stefan Holmgren (C). 
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Förslag och yrkande 

Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Inger Fredriksson (C) (i egenskap av oppositionsråd), Victoria Barrsäter (C), Claudia 

Gratwohl (C), Sten Holmgren (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Tony Rosendahl (V), Tomas Selig (V), yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

Johan Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag med 

tilläggsyrkande att bifalla det som i beslutsunderlaget benämns som förslag nummer 2 - 

att inget tak och väderskydd vid ishall ska byggas, i övrigt konvertera kylanläggning, nytt 

omklädningsrum, vaktmästeri och maskingarage. 

Jesper EK (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag med tilläggsyrkande att avslå 

bygget av ishall och istället bifalla det som i beslutsunderlaget benämns som förstudie 

nummer 5. 

Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag med tilläggsyrkande att 

avveckla bandyplanen på Backavallen och sanera området och i övrigt genomföra 

investeringar enligt vad som i beslutsunderlaget benämns som förstudie nummer 5. 

Vidare att sanera gamla ishockeyrinken och lilla skidskobanan och återställa med 

trädplantering och att vid bandyplanen anlägga en solpark för produktion av el. 

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 
Ajournering 

Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan klockan 19:45-20:10. 

 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för förslag till propositionsordning som 

godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och vart och ett av de ovan redovisade yrkandena. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och bolag 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 15 (34) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 188    KS/2019:312  212 

 

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns 
översiktsplaner  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Översiktsplanen 2030 Katrineholms kommun, del 

staden och del landsbygd, förlängs att gälla fram till och med år 2024. 

 

2. Fördjupningar för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring, upphör att 

gälla från och med detta beslut. 

 

3. Fördjupning för Stora Djulö säteri förlängs att gälla tills dess en ny fördjupning av 

översiktsplanen för Katrineholms stad beslutats. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens markanvändning och 

bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska 

ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt. 

Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen och ska 

genomföras minst en gång under mandatperioden. 

 

Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar; 

Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen 

december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett 

tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 (Grönplan för Katrineholms stad).  

 

Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om vilka 

översiktsplaner som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är 

inaktuella och ska upphöra att gälla. 

 

Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är 

endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i 

fortsättningen.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 196 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13 

 Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner, 2019-11-27 

 Bilaga 1, Utpekade bebyggelseområden med kommentarer, 2019-11-27 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 

(C) och Michael Hagberg (S). 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Förslag och yrkande 

Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C) och Michael Hagberg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 17 (34) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 189    KS/2019:314  105 

 

Ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall 
AB  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar i ägardirektiv för 

Sörmland Vatten och Avfall AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med bolaget och övriga ägarkommuner 

utreda om ett eventuellt tillförande av ett tillägg i direktiven med att bolaget ska 

bedriva arbetet utifrån agenda 2030.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) föreslås ett tillägg i befintligt 

ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB. Ändringen tar sikte på att belysa ansvaret 

för bolaget inom ramen för arbetet med säkerhetsskydd. Vidare ska bolaget ingå i 

totalförsvar som ägarkommunerna samordnar och i samråd med kommunerna få 

säkerhetsklassning av berörda tjänster inom kommunen, politiker och tjänstemän samt 

IT. 

 

Ärendet har beretts av kommunjuristerna i Vingåker, Flen och Katrineholm samt med 

synpunkter från Sörmland Vatten och Avfall AB.  
 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 175 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 

 Förslag till ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) 

 
Förslag och yrkande 

Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till:  

Katrineholms Vatten och Avfall AB 

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Flens kommun 

Vingåkers kommun 

Akten 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 190    KS/2019:289  000 

 

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av inriktningsdokumentet En god 

hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i 

Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019 löper ut vid årsskiftet och i och med detta 

har en översyn av dokumentet gjorts.  

 

Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har 

revideringar gjorts vilka lämnades över till folkhälsoutskottet för beslut.  

 

Folkhälsoutskottet beslutade den 9 oktober 2019 § 19 att ställa sig bakom förslaget till En 

god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022 och 

överlämna det till kommunstyrelsen för hantering.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 174 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14 

 Protokollsutdrag folkhälsoutskottet, 2019-10-09, § 19 

 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02 

 Förslag – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms 

kommun – utmaningar 2020-2022 

 Nu gällande – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i 

Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) 

 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga förvaltningar 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 191    KS/2019:375  003 

 

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med 
tillämpningsföreskrifter  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Arkivreglemente med 

tillämpningsföreskrifter fram till och med 2020-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Giltighetstiden för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter går ut den sista 

december 2019 och därför ses nu dokumentet över. Den enda förändringar som är gjord 

är att den är anpassad till Katrineholms kommuns nya grafiska profil. Inga övriga 

revideringar föreslås vid denna översyn. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 197 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11 

 Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 192    KS/2019:353  041 

 

Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019  
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 2019. 

Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 

balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 

per den 31 augusti 2019. 

 

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 

2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 2,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1 

mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budgeterat. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1 

mnkr. 

Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2019. 

 

Revisorerna bedömer bland annat att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men noterar dock att 

resultaträkningens uppställning och drift- och investeringsredovisningen inte 

överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 198 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22 

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-10-09, § 28  

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av delårsrapport 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Akten 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 193    KS/2019:366  041 

 

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019  
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 2019 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande i 

medlemskommunerna för kännedom.  

 

Resultatet för perioden är 3 222 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750 

tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11--27, § 199 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-05 

 Delårsrapport för perioden 2019-01 -01– 2019-08-31, Vårdförbundet Sörmland 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 

 Granskning av delårsrapport 2019, Vårdförbundet Sörmland 

 Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vårdförbundet Sörmland 

Akten 

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 194    KS/2018:474  349 

 

Svar på motion om kranmärkt vatten  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till 

kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa motionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en 

motion om Kranmärkt vatten. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 

”Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker 

verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.” 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 176 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

 Ordförandes förslag till beslut, 2019-10-16 

 Motion om kranmärkt vatten, 2018-11-14 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christer 

Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Jesper EK (L), Tony Rosendahl (V), Göran 

Dahlström (S). 

 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Jesper EK (L), Tony 

Rosendahl (V), Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Inger Fredriksson (C) 

Ann-Charlotte Olsson (C) 

Victoria Barrsäter (C) 

Akten  

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-16 23 (34) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 195    KS/2019:21  319 

 

Svar på motion om förtydligande skyltning  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens 

yttrande. 

 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig ), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann–Charlotte 

Olsson (C), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), John Ogenholt (KD). 

 

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. 

 

Motionen har remittetas till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 201 

 Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-13 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04 

 Kulturnämndens beslut, 2019-09-24, § 38 

 Service- och tekniknämndens beslut, 2019-09-26, § 56 

 Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen 2019-09-16 

 Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ann-Charlotte Olsson (C), Anneli 

Hedberg (S), Tony Rosendahl (V), Anders Gölevik (C), Fredrik Ahlman (M), Inger 

Fredriksson (C). 

 
Förslag och yrkande 

Anneli Hedberg (S) och Fredrik Ahlman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

(avslag till motionen). 

Ann-Charlotte Olsson (C), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C) (i egenskap av 

oppositionsråd) yrkar bifall till motionen.  

 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för förslag till propositionsordning som 

godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Ann-Charlotte Olssons (C) med fleras yrkande. 



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ann-Charlotte Olsson (C) 

Victoria Barrsäter (C) 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 196    KS/2019:62  000 

 

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i 
Katrineholm  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första yrkande genom att uppdra till 

kommunstyrelsen att en översyn görs, vilka hinder som kan förekomma för att 

förtroendevalda med någon form av funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i 

kommunfullmäktiges, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolags 

sammanträden.  

2. Att avslå motionens resterande fyra yrkanden. 

 
Reservation 

Mot beslutet att avslå beslutspunkt 2 reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), 

Björn Wahllund (L), ), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian Loley (KD), 

John Ogenholt (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony 

Rosendahl (V), 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om 

tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande 

 

Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med 

funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens 

nämnder, styrelser och kommunala bolag 

 

• Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för 

att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald 

med funktionsnedsättning 

• Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i 

dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom 

funktionsrättsrörelsen 

• Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med 

funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m. 

sammanträden på distans 

• Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås 

för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt 

motionärernas intention 

 
Beredning av kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande 

Majoriteten ställer sig positiv till att genomföra en översyn men vill inte specificera 

översynens utformning i samma utsträckning som motionären. En översyn bör ske 

genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 

 



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Majoriteten anser att förtroendevalda, i första hand, ska vara fysiskt närvarande vid 

sammanträden, i vissa fall behöver det ske med viss anpassning. Behovet av deltagande 

vid distans bör framgå av översynen och hanteras därefter. 

 

Genom att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta på samma 

villkor som andra förtroendevalda uppfyller majoriteten kommunallagen. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-11-27, § 202 

 Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-12 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30 

 Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), 2019-02-02 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Nicklas Adamsson 

(MP), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström (S). 

 
Förslag och yrkande 

Göran Dahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionens första 

yrkande men avslag på resterande). 

Thomas Selig (V), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony 

Rosendahl (V), yrkar bifall till motionens samtliga yrkanden.  

 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för förslag till propositionsordning som 

godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta delar hon upp 

kommunstyrelsens beslutsförslag i två propositioner. Först ställer hon proposition på 

kommunstyrelsens beslutsförslag 1 (att godkänna motionens första yrkande) sedan 

proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag 2 (att avslå resterande yrkanden) och 

Thomas Seligs (V) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Thomas Selig (V) 

Tony Rosendahl (V) 

Anita Johansson (V) 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 197    KS/2019:349  609 

 

Svar på interpellation om besparingar inom förskolan  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och 

kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor 

 

 ”Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan? 

 Gör man någon konsekvensanalys? 

 Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M), 2019-10-24 

 Interpellation från Inger Hult (L), 2019-10-15 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 198    KS/2019:401  029 

 

Interpellation med svar om pedagogisk personal som 
arbetar deltid för att orka  
Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med följande 

frågor  

 

1. ”Hur stor andel av den för närvarande anställda personalen på BIF har nedsatt 

tjänstgöringsgrad 

a. Hur stor andel av dessa är legitimerade eller behöriga lärare? 

b. Hur många av dessa är legitimerade eller behöriga förskolelärare? 

2. Hur varierar dessa siffror per stadie, d.v.s. 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet? 

3. Hur har utvecklingen sett ut historiskt? 

4. Hur följer förvaltningen upp de bakomliggande anledningarna till att en av 

kommunens behöriga/legitimerade pedagogisk personal väljer att arbeta deltid? 

5. Hur stor andel av dessa är eller tros vara på grund av ellerrädsla för att bli 

sjukskriven? 

6. Vilka åtgärder planeras/verkställs för att vår personal känner ork och glädje för att 

återgå till att eller fortsätta arbeta 100 %?” 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Jesper Ek (L), 2019-12-02 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper EK (L) och Johan Söderberg (S) 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 199    KS/2019:389  383 

 

Motion om informationskampanj gällande cykeltrafik  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

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 tätrorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Anders Gölevik (C), 2019-11-18 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 200    KS/2019:395  025 

 

Motion om att små barn lider av buller - skyddas inte av 
lagen  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att små barn lider 

av buller – skyddas inte av lagen. Motionen utmynnar i följande yrkande 

 

 ”Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid 

byggandet av nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända fakta utanför 

lagstiftningen. 

 Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i gamla som 

nya fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga bullernivåer?” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2019-11-25 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 201    KS/2019:404  739 

 

Motion om anhörigbehandling  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om anhörigbehandling. 

Motionen utmynnar i följande yrkande  

 

”att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i 

Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling utifrån motionens intentioner. 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V), 2019-12-04 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 202    KS/2019:415  025 

 

Motion om att Återkommunalisera städningen  
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om 

att återkommunalisera städningen. Motionen utmynnar i följande yrkande 

”kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V), 

2019-12-12 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 203       

 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2019  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut.  

Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 

 

Äldreomsorg - SoL  

Särskilt boende 

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (1 kvinna, 1 

man) verkställda. Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande. 

 

3 (2 

kvinnor, 

1 man) 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS  

Bostad med särskild service för vuxna 

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.  

1 sökande har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny 

gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020.  

1 sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid 

dagens datum. 
 

5 (1 

kvinna, 

4 män) 

Biträde av kontaktperson 

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.  

1 man har blivit erbjuden ny kontaktperson men avbokade mötet.  

1 man har träffat ny kontaktperson och verkställigheten har försökt 

komma i kontakt med den enskilde för att komma igång med 

insatsen. Gällande 1 beslut (kvinna) har verkställigheten skjutits 

fram med anledning av enskilds mående. 

_________________ 

 

4 (1 

kvinna, 

3 män) 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 204       

 

God Jul och Gott Nytt År  
Kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet med att tillönska alla en God 

Jul och ett Gott Nytt År. 

_________________ 
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