
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-09-19 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 18:50
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), 
Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena 
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson 
(C), Anders Gölevik (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Fredrik Olovsson (S), 
Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Björn 
Wahlund (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Gunilla 
Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Thomas Selig 
(V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), 
Gunnar Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl 
(SD), Mica Vemic (SD) (§§ 100 – 111), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Anne Hagberg (S), Stefan 
Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt Gustafsson (SD) 

Ersättare Milos Smitran (M), Martin Edgélius (M), Inger Fredriksson (C), Bertil Carlsson (C), Marianne 
Körling-Ström (L), Carl-Johan Forss (KD), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina 
Rosenlund-Svensson (S), Martin Alm (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunfullmäktiges sekreterare), 
utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Utsedd justerare: Marian Loley (KD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-09-27 Digitalt

Paragrafer § 95-  § 111

Datum för anslags uppsättande 2022-09-28 Datum för anslags nedtagande 2022-10-20

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 95 Fastställande av dagordning

§ 96 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

§ 97 Revidering av parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29

§ 98 Avfallsplan 2023-2032

§ 99 Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

§ 100 Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

§ 101 Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

§ 102 Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gata 
för del i området Hagsjö Björkvik i Katrineholms kommun

§ 103 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

§ 104 Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

§ 105 Svar på interpellation om energirådgivningen

§ 106 Fråga om valförrättare 2022

§ 107 Motion om att det saknas personal i Katrineholms kommun

§ 108 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg

§ 109 Motion - Bygg inte "Guldhuset" på torget

§ 110 Meddelanden

§ 111 Tack för mandatperioden
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§ 95

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.
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§ 96 KS/2018:486

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lennart Halvardsson (L) från uppdraget som 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Marie Westerberg (L) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson (L) har i skrivelse daterad 12 september 2022 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning framför Björn Wahlund (L) yrkande om att 
Marie Westerberg (L) ska utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till:

Lennart Halvardsson

Marie Westerberg

Vård- och omsorgsnämnden

Löneenheten 

Troman

Lex

Akten
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§ 97 KS/2022:169

Revidering av parkeringsavgifter och 
parkeringstillstånd KFS nr 4.29 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av författningssamling 
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021, § 52, att anta revideringarna av 
författningssamling 4:29, Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd. Revideringar av 
dokumentet behöver nu göras med anledning av färdigställandet av ytterligare ett 
parkeringshus, parkeringshuset Pionen. Avgifterna föreslås vara desamma i båda 
parkeringshusen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 93

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-19

 Förslag - Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29. 

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 98 KS/2022:203

Avfallsplan 2023-2032 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2023–2032 för Katrineholms, Flens och 

Vingåkers kommuner.
2. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram gemensamt av representanter från 
Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Sörmland Vatten och Avfall AB har 
fungerat som processledare.

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en avfallsplan som ska antas av 
kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Föreliggande förslag till avfallsplan har en giltighetstid till år 2032, men ska ses över 
minst vart fjärde år och revideras vid behov.

Avfallsplanen har ställts ut för samråd under perioden 15 december 2021 till 15 mars 
2022.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 94

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-03

 Avfallsplan 2023–2032

 Bilagedokument 2023–2032 (innehåller bilaga 1-8 och 10)

 Bilaga 9 Miljökonsekvensbeskrivning

 Samrådsredogörelse

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 99 KS/2021:357

Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Strategi för suicidprevention Katrineholms 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till strategi för suicidprevention för Katrineholms kommun har tagits fram. Det 
övergripande målet för strategin för suicidprevention är att ingen person ska behöva 
hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid och 
bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna. Syftet är också att verka för en 
ökad allmänkunskap om psykisk hälsa och suicidpreventiva åtgärder hos kommunens 
anställda och invånare.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 95

 Folkhälsoutskottets beslut, 2022-06-08, § 9

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23

 Förslag - Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

 Kunskapsunderlag till strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl 
(V), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkande

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) 
och Inger Fredriksson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 100 KS/2022:103

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar målbild för Nära vård i Sörmland med påpekandet att det är 
viktigt att följa vilken påverkan målbilden får på fördelningen av arbetsuppgifter och 
kostnader mellan region och kommun.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har skickat ut ett förslag på en 
länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland och rekommenderar länets kommuner 
att anta denna i lämplig församling.

Målbilden innefattar tre delar:

 Tillsammans - genom delaktighet och samordning med individens fokus

 Nära - genom tillgänglighet och kontinuitet

 God hälsa, vård och omsorg - genom hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser.

Förslaget har varit utsänt på remiss till bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och socialnämnden. Bildningsnämnden avstod från att yttra sig. Socialnämndens 
bedömning är att målbilden är tydlig och strukturerad och de ser inga juridiska eller 
ekonomiska hinder att arbeta mot den gemensamma målbilden.

Vård- och omsorgsnämnden behandlar sitt yttrande den 25 augusti 2022. Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag till yttrande är att målbilden är tydlig och i linje med den 
nationella överenskommelsen om nära vård. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att ett 
nytt arbetssätt, där vården flyttas närmare brukaren och i högre grad utförs i hemmet, 
riskerar att förskjuta vissa arbetsuppgifter och därmed kostnader mellan region och 
kommun.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Katrineholms kommun bör anta 
målbilden med påpekandet att det är viktigt att följa om och hur arbetsuppgifter och 
kostnader förskjuts mellan region och kommun.
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 96

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-16

 Målbild Nära vård i Sörmland

 Socialnämndens yttrande 

 Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Västmanland

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten
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§ 101 KS/2022:240

Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader 
Södermanland programperioden 2023-2027 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till 

avsiktsförklaring och medfinansiering gällande deltagande i LEADER för 
programperioden 2023-2027.

2. Finansieringen hanteras i samband med budgetprocessen för 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdras att ansvara för deltagande på Leadersammankomster 

och uppföljning av utfallet i form av antal projekt planerade/genomförda i 
kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en utvecklingsmetod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans 
för att bidra till lokal utveckling. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt 
av dem som bor och verkar i ett område. Metoden har funnits inom EU sedan början av 
1990-talet. Den är en del av landsbygdsprogrammet som löper över 7-årsperioder. Den 
nuvarande perioden löpte dock ut 2020-12-31 men på grund av förseningar inom EU:s 
budgetarbete, Brexit och pandemin pågår nu en förlängning av perioden med två år 
2021 och 2022.

Leader Södermanland har valt att fördela medfinansieringen per invånare i området. 
Följande sju kommuner ingår i området: Katrineholm, Vingåker, Flen, Gnesta, Strängnäs, 
Nykvarn och Eskilstuna.

Två tätorter exkluderas från området: Eskilstuna och Katrineholm. För kommunerna vars 
tätorter exkluderas ingår endast invånare som bor på landsbygden.

Total budget uppgår till 39 185 775 kronor, varav medfinansiering: 12 931 306 kronor.

Invånare totalt är 132 538 personer och kostnad per invånare: cirka 97,57 kr/pers. 

För Katrineholms del betyder detta en total medfinansieringskostnad på 1 194 900 
kronor eller 238 980 kronor per år räknat på ett invånarantal om 12 247 personer. 
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Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 97

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08

 Brev - Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

 Information om avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland 
programperioden 2023-2027

 Ny programperiod Leader - Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Leader Södermanland (inkl påskrivet medfinansieringsintyg)

Akten
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§ 102 KS/2022:237

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten gata för del i området Hagsjö Björkvik i 
Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten, 
spillvatten och dagvatten gata för fastigheterna Hagsjö 1:1, (del av), Hagsjö 1:8, (del av), 
Hagsjö 1:9, Hagsjö 1:13 och Hagsjö 1:15 i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutade den 8 juni 2022 § 9 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsområdet för nyttigheterna vatten, 
spillvatten och dagvatten gata för fastigheterna Hagsjö 1:1, (del av), Hagsjö 1:8, (del av), 
Hagsjö 1:9, Hagsjö 1:13, och Hagsjö 1:15 i Katrineholms kommun.

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster 
ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast 
tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse behöver ordnas i ett större sammanhang.

I området Hagsjö i Björkvik har fastigheter styckats av i närtid och tidigare. I och med 
avstyckningarna som gjorts ligger dessa fastigheter utanför beslutat 
verksamhetsområde. Fastigheterna gränsar till verksamhetsområdet och några har 
redan idag anslutning till det allmänna va-ledningsnätet. För att fastigheterna ska ha 
samma förutsättningar gällande anslutning till den allmänna va-anläggningen föreslås 
fastigheterna tas in i verksamhetsområdet.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 98

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-23

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2022-06-08

 Skrivelse Verksamhetsområde för Hagsjö Björkvik, 2022-05-30

Beslutet skickas till: 

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1455073



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-09-19 13 (24)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 103 KS/2022:280

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i bygg- och miljönämndens 
reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 21 juni att införa en ny lag för att reglera tobaksfria 
nikotinprodukter. Den nya lagen, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde 
i kraft redan den 1 augusti. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med 
lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. Reglerna i lagen liknar de som redan gäller för tobaksvaror och e-
cigaretter och berör bland annat åldersgräns, marknadsföring och försäljning.

Kommunerna och polismyndigheten ansvarar för tillsynen över att detaljhandeln följer 
de nya reglerna.

Bygg- och miljönämnden har sedan tidigare ansvaret för tillsynen enligt Lag om tobak 
och liknande produkter och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
varför nämnden föreslås få tillsynsansvaret även för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. Genom att bygg- och miljönämnden ges uppdraget att ansvara för 
tillsynen enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter kan tillsynen av de tre 
lagstiftningarna att kunna samordnas.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 99

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-23

 Bygg- och miljönämndens protokoll, 2022-08-17, § 75

 Förslag-Bygg- och miljönämndens reglemente

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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§ 104 KS/2022:273

Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 

2023. 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.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.
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Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende

16 januari

25 januari 27 februari

15 februari KS: Årsredovisning 

KS: Internkontrollrapport

8 mars 20 mars KS/KF: Årsredovisning hela kommunen

KS: Nämndernas internkontrollrapport

29 mars 24 april

26 april 15 maj KS: Planeringsdirektiv

24 maj 12 juni KS: Tertialrapport

14 juni 28 augusti

30 augusti 18 september KS: Underlag för övergripande plan med 
budget

27 september KS: Delårsrapport

11 oktober 23 oktober KS/KF: Delårsrapport hela kommunen

25 oktober 20 november KS/KF: Övergripande plan med budget

22 november 11 december

13 december KS: Plan med budget

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Ärende Senast inkommit

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars

Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september
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Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-08-31, § 100

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-2022-08-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 
Söderberg (S), Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder 

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 105 KS/2022:286

Svar på interpellation om energirådgivningen 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlott Olsson (C) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor:

”Hur ser du på framtiden för energirådgivningen i Katrineholm?

När kan en ny energi- och klimatrådgivare vara i tjänst?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om energirådgivningen, 2022-08-24

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 106 KS/2022:313

Fråga om valförrättare 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförandegällande 
valförrättare. Följande fråga framställs:

”varför finner Katrineholms kommun det passande för politiskt aktiva att vara 
valförrättare?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om valförrättare 2022, 2022-09-15

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Johan Söderberg 
(S).

Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 107 KS/2022:288

Motion om att det saknas personal i Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att det saknas 
personal i Katrineholms kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att det pågående arbetet med arbetsrelaterade besök ökar

att kommunen tecknar avtal med ”UNG OMSORG”.

Ärendets handlingar 
 Motion om att det saknas personal i Katrineholms kommun, 2022-08-25

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 108 KS/2022:295

Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gastubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. 

att bergväggen konstbelyses. Gatstuberg kommer då att framträda som ett smycke i 
naturen bla. Trafiken på gamla norrköpingsutfarten kommer att glädjas åt!”

Ärendets handlingar 
 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg, 2022-09-02

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 109 KS/2022:310

Motion - Bygg inte "Guldhuset" på torget 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om bygg inte 
”Guldhuset” på torget. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att den pågående planerade byggande av hyreshus (guldhuset) avbryts.

att kommunen erbjuder ett anvisningsavtal på kommande mark för bostadsbyggande 
vid nuvarande Shellmacken.”

Ärendets handlingar 
 Motion om Bygg inte ”Guldhuset” på torget, 2022-09-13

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 110

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Statistikrapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 14 beslut (8 
kvinnor och 6 män) verkställda. 3 kvinnor har fått varsitt 
erbjudande. 1 kvinna hade ännu ej fått erbjudande.

18 (12 kvinnor, 6 
män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: 2 personer (1 kvinna och 1 man) har fått 
varsitt erbjudande. 1 (man) har tackat ja och vill flytta in 
efter sommaren.

3 (1 kvinna, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (1kvinna)

Daglig verksamhet
Upplysning: 7 personer (4 kvinnor och 3 män) avser 
avbrott i verkställighet av olika skäl. 2 har fått nya 
erbjudanden. 1 beslut är ej verkställt pga. specifika 
önskemål. Har fått 2 erbjudanden.

8 (5 kvinnor, 3 män)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), 
socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked.

1 (man)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har specifika 
önskemål. Fått ett erbjudande.

1 (kvinna)

Kontaktperson
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått nytt 
erbjudande.

1 (kvinna)

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2022.

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 2

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Kontaktfamilj 1 (pojke) 2021-10-21 Anmält till IVO 2022-04-26
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§ 111

Tack för mandatperioden 
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för gott samarbete under mandatperioden.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Mirjana Cvrkalj (M) tackar 
kommunfullmäktiges ordförande för gott samarbete under mandatperioden.

Oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) tackar å kommunfullmäktiges vägnar presidiet 
för gott samarbete under mandatperioden.
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