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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 19.55

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande (ej ordf Allmänhetens fråga), Annie-Marie Carlsson (M)
(ordf Allmänhetens fråga), 1:e vice ordförande, Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande,
Ulrica Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M),
Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa
Callhammar (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer
Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), Jesper
Ek (L), Whera Nyvell (MP), Karin Frisk (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke (S), Tony
Karlsson (S), Monica Johansson (S), Håkan Björndahl (S), Gunnar Ljungqvist (S), Olof
Carlsson (V), Åsa Thorell Russell (S), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Göran
Nilsson (M), Johanna Karlsson (S), Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic
(SD), Jan Lilja (SD)
Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S),
Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), John-Erik Nyman (L), Stefan Gustafsson (L),
Ghaidaa Al-Kinani (C), Anita Johansson (V)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Christoffer Öqvist (M), Cathrine Thomsson (M), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson
(S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Ann-Marie Andersson (S),
Gunnel Bergh (S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Kjell Larsson (C)

Övriga
deltagande

Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander

Utses att justera

Gunnar Ljungqvist (S), Jesper Ek (L)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-02-16

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Paragrafer

Ordförande

…………………………………
Torgerd Jansson

…………………………………
Annie-Marie Carlsson (§20)

Justerande

…………………………………
Gunnar Ljungqvist

…………………………………
Jesper Ek

§20 - §27

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum

2018-02-12

Datum för
anslags
uppsättande

2018-02-19

Förvaringsplats
av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

§20 - §27

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-03-15
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§ 20

Allmänhetens fråga (KS/2018:75)
Morten Källström har till dagens sammanträde lämnat in en allmänhetens fråga ställd
till Torgerd Jansson (S).
Frågan avser på vilken eller vilka grunder avbröts replikskiftet av presidiet under
allmänhetens fråga den 15 januari 2018.
Frågan besvaras av Torgerd Jansson (S) och därefter förklaras frågestunden avklarad.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Val av ersättare i bildningsnämnden (KS/2017:575)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Göran Sveningsson (V) till ersättare i bildningsnämnden
för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har en vakant plats som ersättare i bildningsnämnden och nominerar nu
Göran Sveningsson (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Göran Sveningsson
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden
(KS/2018:30)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Christin Hagberg (S) från uppdraget som ledamot
i bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Håkan Björndahl (S) som ordinarie ledamot i
bildningsnämnden för tiden till och med 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Christin Hagberg (S) har i skrivelse daterad 2018-01-16 begärt att få bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i bildningsnämnden. Socialdemokraterna har nominerat
Håkan Björndahl som ordinarie ledamot. Håkan Björndahl (S) är i nuläget ersättare i
bildningsnämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Christin Hagberg
Håkan Björndahl
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall
AB (KS/2018:31)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christin Hagberg (S) från uppdraget som ledamot i
Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet
Christin Hagberg (S) har i skrivelse daterad 2018-01-16 begärt att få bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.
_________________
Beslutet skickas till:
Christin Hagberg
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Handlingsplan för dagvatten 2018-2021 (KS/2017:353)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer det redovisade förslaget till Handlingsplan för
dagvatten 2018-2021, bestående av handlingsplan med tillhörande bilagor.
Handlingsplanen träder i kraft den 1 mars 2018.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson
(C), Ghaidaa Al-Kinani (C), Whera Nyvell (MP), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm
(MP), Olof Carlsson (V) och Anita Johansson (V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i mars 2015 ”Dagvattenpolicy – Riktlinjer för
dagvattenhantering i Katrineholms kommun”. Som följd av det beslutet har nu
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för dagvatten med
tillhörande bilaga. Planen har tagits fram i samverkan med representanter får serviceoch teknikförvaltningen och Sörmland Vatten och Avfall AB. Berörda nämnder och
bolag har givits möjlighet att yttra sig över innehållet i handlingsplanen inklusive
bilagor. Handlingsplanen har varit ute på remiss och de inkomna synpunkterna har
övervägts och infogats i handlingen enligt bifogad samrådsredogörelse.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-01-24, § 5
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-11-17
Handlingsplan för dagvatten 2018-2021
Handlingsplan för dagvatten 2018-2021, bilagor
Samrådsredogörelse, Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Olof Carlsson (V), Johan Hartman (M), Sten
Holmgren (C), Ami Rooth (MP)
Förslag och yrkanden
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), Inger
Fredriksson (C), Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C) och Olof Carlsson (V),
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Fredriksson (C) yrkar att en ny punkt införs (bland ställningstagandena i
handlingsplanen angående rening av dagvatten) enligt följande: konstgräs/plastgräs
ska inte förekomma i gaturummet. Anneli Hedberg (S) och Göran Dahlström (S)
yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) tilläggsyrkande.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Olof Carlsson (V) yrkar följande tillägg (under ställningstagandena): plastgräs som
inte släpper igenom vatten bör undvikas som gräsimitation eftersom det har samma
funktion som en hårdgjord yta. Vidare yrkar Olof Carlsson (V) om följande
tilläggspunkt (under åtgärder i handlingsplanen samt i planens bilaga): våtmarker ska
återskapas eller anläggas där så är möjligt. Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Olof
Carlsson (V) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning, vilket innebär att hon avser att först ställa proposition på
kommunstyrelsens förslag om att godkänna handlingsplanen och därefter proposition
på vart och ett av tilläggsyrkandena. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Därefter ställer hon proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. Sedan ställer hon proposition på Inger
Fredriksson (C) med fleras tilläggsyrkande respektive Olof Carlssons (V)
tilläggsyrkanden och finner att fullmäktige avslår dessa.
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Bygg- och miljönämnden
Kulturnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

Svar på motion om att öppna minst tolv nya
förskoleavdelningar under 2017/2018 (KS/2017:234)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), John-Erik Nyman
(L), Stefan Gustafsson (L), Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD).
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har
lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholm ska
öka antalet förskoleavdelningar med minst tolv under perioden 2017-2018 för att
sedan fortsätta så att man når målet med högst 15 barn per avdelning.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. Enligt kommunens
övergripande plan med budget för 2018-2020, ska cirka 200 nya förskoleplatser
öppnas under 2018 och som motsvarar ungefär 13 avdelningar med 15 barn per
avdelning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har getts ett särskilt uppdrag att, i samråd
med bildningsförvaltningen, lokalisera var ytterligare förskoleplatser ska skapas.
Bildningsnämnden har yttrat sig med anledning av motionen. Av yttrandet
framkommer att bildningsförvaltningen har uppdaterat den långsiktiga planen för
utbyggnad av förskolan. Planen visar i detalj bedömningen av framtida barnkullars
storlek och vad som krävs för att behålla eller sänka barngruppernas storlek samt att
bildningsnämnden, tillsammans med Katrineholms Fastighets AB, projekterat för nya
förskoleplatser under 2018.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-01-24, § 6
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-01-03
Ordförandens förslag till beslut
Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun
under åren 2017/2018
Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, § 55, 2017-11-07

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Johan
Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Christoffer Öqvist (M), Jesper Ek (L) och
Göran Dahlström (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Jesper Ek
(L) bifall till motionen. Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Göran
Dahlström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till
propositionsordning.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Joha
Frondelius (KD) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Inger Hult
Jesper Ek
Bildningsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i
Katrineholms kommun (KS/2017:442)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), John-Erik Nyman
(L), Stefan Gustafsson (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Filip Lindahl
(SD), Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD).
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar utreda
möjligheten att införa äldreboendegaranti för de som är över 85 år gamla samt lämna
förslag till hur denna snarast kan införas i Katrineholms kommun.
I beredningen av ärendet, har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Av
nämndens yttrande framkommer att kommunen är skyldig att inrätta särskilda
boenden och att bostad i sådana är behovsprövade och beviljas utifrån
socialtjänstlagen. Det innebär, enligt vård- och omsorgsnämnden, att motionen
intentioner om äldreboendegaranti inte är genomförbar av juridiska skäl.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-01-24, § 7
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-01-03
Ordförandens förslag till beslut
Motion: inför äldreboendegaranti i Katrineholms kommun
Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 112, 2017-12-07

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica
Truedsson (S), Ewa Callhammar (L) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L) och Mica
Vemic (SD) bifall till motionen. Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner kommunfullmäktige ordförandens förslag till
propositionsordning.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Joha
Frondelius (KD) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Marian Loley
Joha Frondelius
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - fjärde kvartalet 2017
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2017.
För tredje kvartalet 2017 finns inga (0) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut.
Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och omsorg
och revisorerna.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende
13 (6 kvinnor, 7 män)
Upplysning: 4 beslut (2 kvinnor och 2 män) var verkställda
vid rapporteringstillfället.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 11 (3 kvinnor, 8 män)
Upplysning: Några har kompenserande insatser samt boende i avlastningsrum i
avvaktan på plats.
5 beslut kommer att verkställas i februari 2018.
1 kvinna och 1 man har tackat nej till varsitt erbjudande om bostad i februari.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

