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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 21:45

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), Ewa Callhammar (L), Victoria Barrsäter (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus
Fransson (M), Cecilia Björk (S), Nicklas Adamsson (MP), John Ogenholt (KD), Joha Frondelius (KD),
Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Thomas Selig
(V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic
(SD), Jan Lilja (SD)

Beslutande ersättare

Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L)

Ersättare

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski

Utses att justera

Anneli Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP)

Justeringens
plats och tid

2020-04-27
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Marie Sandström Koski
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Kommunfullmäktiges ordförande konstaterer i samband med inledningen av dagens
sammanträdet att det är 29 ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande. Detta i
enlighet med den överenskommelse (2020-03-23) som gruppledarna har kommit
överens om med anledning av Coronapandemin. Särskild ordning gäller i sin helhet för
sammanträdet i syfte att minska risken för smittspridning.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:486 111

Entledigande och val av ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mikael Hedlund (S) från uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Felix Lundqvist (S) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Hedlund (S) har i skrivelse daterad 23 mars 2020 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna
nominerar nu Felix Lundqvist (S) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
____________________
Beslutet skickas till:
Mikael Hedlund (S)
Felix Lundqvist (S)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
LEX
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:489 111

Avsägelse från uppdrag av nämndeman vid Nyköpings
tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Hvornum från uppdraget som
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Hvornum har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som nämndeman vid
Nyköpings tingsrätt.
____________________
Beslutet skickas till:
Torbjörn Hvornum
Nyköpings tingsrätt
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:116 111

Val av revisorer för granskning av kommunsens
stiftelser - mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar välja Ulrika Klacksell (auktoriserad revisor vid PWC) och
Rebecka Hansson (auktoriserad revisor vid PWC) som revisor respektive ersättare för
granskning av Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas
minnesfond för mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige väljer Richard Eriksson (S) till revisor och Jan-Olof Blomster (L)
till revisorsersättare för granskning av kommunens övriga förvaltade stiftelser för
samma period.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har sammanlagt 22 stiftelser. För 21 av dessa stiftelser ska
fullmäktige välja en revisor jämte suppleant. För en av stiftelserna, Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, ska enligt stiftelselagen en
godkänd eller auktoriserad revisor jämte ersättare väljas.
____________________
Beslutet skickas till:
Ulrika Klacksell
Rebecka Hansson
Richard Eriksson (S)
Jan-Olof Blomster (L)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:85 112

Nominering till styrelsen för Leader Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Katrineholms kommun nominerar förvaltningschefen Stefan Jansson som Katrineholms
kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland
är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att
gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader Södermanland sträcker sig över
tre län och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm,
Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.
En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig
roll när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma
projektansökningar.
Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att
den representerar offentlig, privat och ideell sektor.
____________________
Beslutet skickas till:
Stefan Jansson
Leader Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:188 111

Representant till Inera AB för perioden 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att digitaliseringschef Andreas Peterzén representerar
Katrineholms kommun vid ägarsamråd samt bolagsstämmor för Inera AB fram till år
2023.

Sammanfattning av ärendet
Som aktieägare i Inera AB blir Katrineholms kommun kallade till ägarsamråd samt
bolagsstämmor. Kommunen äger fem aktier i bolaget. Kommunen behöver därmed utse
en representant till dessa sammanträden.
____________________
Beslutet skickas till:
Andreas Peterzén
Inera AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:59 041

Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens årsredovisning för 2019,
vilket även innebär att ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar från 2019 till
2020 godkänns.
2. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört
2018. Utav dess står kommunen för 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det
budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr. Under året har
kostnadsutvecklingen dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både
kommun och kommunkoncernen. Arbetet för att målen pågår under hela
mandatperioden och en större andel är på väg att nås.
Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr.
Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder
utöver det belopp som kommunstyrelsen uppmanade om vid sammanträdet i mars och
visar positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr.
Samtidigt nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än
förväntat. Finansens positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter
samt minskade kostnader för pensioner och semester. Därutöver har intäkter av
engångskaraktär påverkat årets resultat positivt.
För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av
välfärden, krävs flera åtgärder:
Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och
förändrade arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också
självfinansieringsgraden av investeringar.
Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och
avskrivningskostnader.
Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa.
Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet.
För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som
plats och som arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda
arbetsmiljöer. Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är andra
områden som är viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms
kommun.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 46
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-19
Årsredovisning 2019
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2019-2020, bilaga 2
Presentation årsredovisning 2019

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer
Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Björn
Wahlund (L), Anneli Hedberg (S), Gunilla Magnusson (S), Ewa Callhammar (L), Ulrica
Truedsson (S), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S) och Victoria Barrsäter (C).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Björn Wahlund (L), Gunilla
Magnusson (S), Ewa Callhammar (L), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S), Cecilia
Björk (S) och Victoria Barrsäter (C) och Anneli Hedberg (S), 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:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:135 041

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2019
med ansvarsprövning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2019,
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård, den gemensamma patientnämnden, Viadidaktnämnden,
Lönenämnd Sörmland samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år
2019.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas
verksamhet under år 2019 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat
verksamheterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms
Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och Avfall AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, gemensam patientnämnd,
Viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner) samt Lönenämnd
Sörmland (Katrineholms och Gnestas kommuner).
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Katrineholms kommun, med undantag för socialnämnden, i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till -46,2 miljoner kronor
vilket revisorerna ser allvarligt på. Nämnden bör omgående vidta åtgärder för att få en
ekonomi i balans. Revisionen avser att nogsamt följa socialnämndens ekonomiska
utveckling under 2020.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. De
bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Avslutningsvis tillstyrker revisorerna att styrelsen, nämnderna, de gemensamma
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2019 och att årsredovisningen för 2019 godkänns.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-15
Revisionsberättelse för år 2019
Revisorernas redogörelse för år 2019
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019, Katrineholms kommun
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:373 152

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom den upprättade risk- och
sårbarhetsanalysen och översänder den till Länsstyrelsen som Katrineholms
kommuns sammanställning av resultatet av kommunens arbete med risk- och
sårbarhetsanalys.
2. Kommunstyrelsen uppdras att revidera dokumentet snarast efter coronapandemin,
dock senast februari 2021, så att erfarenheterna för pandemin kan tas med samt
även livsmedelsförsörjning och IT-säkerhet.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande.
Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram, i vilket det
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.
Risk- och sårbarhetsanalysen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i januari
månad år 2020, § 16. Då förslag till vissa revideringar togs upp på sammanträdet,
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-26, § 33
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
Inkomna remissvar (Finns i akten)

Kommunfullmäktiges överläggning

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Inger
Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson (MP), Victoria Barrsäter (C) och
Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), Tony Rosendahl
(V) och Nicklas Adamsson (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson
(MP), Tony Rosendahl (V) och Victoria Barrsäter (C), tillägg om att dokumentet ska
revideras snarast efter coronapandemin, dock senast februari 2021, så att
erfarenheterna för pandemin kan tas med samt livsmedelsförsörjning och IT-säkerhet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Inger Fredriksson (C) med fleras
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:79 009

Policy mot företeelsen social dumpning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Policy mot social dumpning.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C), Nicklas
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD) och John
Ogenholt (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument Policy mot
social dumpning. Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden som, genom sitt
utskottsammanträde 2020-03-19, i sitt yttrande önskar göra ett förtydligande till policyn i
frågan om i vilka pågående ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar angående vad
som gäller för pågående ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående
barnavårdsärenden, utredning och insats i våldsärenden i nära relation och pågående
insatser mot missbruk som hemkommunen måste ta hand om. Dessa typer av ärenden
kan bara lämnas över om den nya kommunen går med på överflyttningen. Detta
förtydligande har inarbetats i förslaget.
Vidare är bedömning att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att
hanteringen av individer och familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig
i sina hemkommuner inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt
socialtjänstlagen att ta hand om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att man
flyttar över både kostnader och hantering av olika sorters sociala problem och andra
behov av insatser till en annan kommun.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-17
Socialnämndens utskottets beslut, 2020-03-19, § 81
Förslag – Policy mot social dumpning
Brev till hyresvärdar, 2020-03-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Joha
Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Victoria Barrsäter (C) och Göran Dahlström (S).
Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S) och Ewa
Callhammar (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att ärendet ska
avgöras idag.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson
(MP), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD) och Victoria Barrsäter (C), att ärendet ska
återremitteras till socialnämnden för beredning vid ett ordinarie sammanträde.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning.
Hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Finner hon att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag kommer
hon att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Fullmäktige
godkänner ordförandens förslag till propositionsordning.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Ordföranden ställer sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:101 659

Anmälan av områden som ska undantas från
möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO)
i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen via
kommunledningsförvaltningen att anmäla hela kommunen som ett område som ska
undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C), Nicklas
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V).

Sammanfattning av ärendet
Kommunen föreslås anmäla till Migrationsverket att kommunen som helhet ska
undantas från möjlighet att få dagsersättning vid eget boende enligt 10 a § i lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Kommunens sociala utsatthet är
kopplad till kommunen som helhet och sticker ut i jämförelse med såväl landets
kommuner i allmänhet som med liknande kommuner. Att undanta hela kommunen är
därmed förenligt med lagstiftningens syfte att fler asylsökande än idag ska välja att bo i
områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-11
Statistikunderlag
Yttrande från Länsstyrelsen Södermanlandslän, 2020-04-01

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP),
Thomas Selig (V), Christer Sundqvist (M), Björn Wahlund (L), Ulrica Truedsson (S), Victoria
Barrsäter (C), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S) och Ewa Callhammar
(L).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Christer
Sundqvist (M), Björn Wahlund (L), Ulrica Truedsson (S), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg
(S) och Ewa Callhammar (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand, med instämmande av Inger Fredriksson (C),
Nicklas Adamsson (MP) och Victoria Barrsäter (C), på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att undantag ska göras enligt lagens intentioner. I andra hand yrkar de på
avslag. Tomas Selig (V) instämmer i avslagsyrkandet.
Christer Sundqvist (M) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning.
Hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Finner hon att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag kommer
hon att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och avslagsyrkandet.
Fullmäktige godkänner ordförandens förslag till propositionsordning.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Ordföranden ställer sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) med fleras
avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Migrationsverket
Akten
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KS/2020:119 043

Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya
coronaviruset
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens avgifter tillfälligt kan justeras när det
motiveras utifrån konsekvenserna av spridning av det nya coronaviruset. Det kan
t.ex. handla om att ta bort bibliotekens förseningsavgifter för låntagare inte ska
behöva ge sig ut.
2. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om när så kan ske.

Sammanfattning av ärendet
Det nya coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken
för smittspridning i samhället i Sverige är mycket hög. Personer över 70 år
rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter tillsvidare. Vid förkylningssymptom
ska samtliga invånare stanna hemma.
För att minska en spridning av coronaviruset i Katrineholms kommun finns behov av att
göra tillfälliga justeringar i kommunens avgifter. I nuläget kan konstateras att
bibliotekens förseningsavgifter bör tas bort för att låntagare som rekommenderas att
hålla sig hemma inte ska påverkas ekonomiskt av att de inte kan lämna tillbaka böcker.
Förslaget har framkommit på initiativ av kulturförvaltningen efter avstämning med
kulturnämndens ordförande.
Ytterligare avgifter kan behöva justeras med kort varsel, därav föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut i frågan. Syftet ska vara att undvika
konsekvenserna av-, och spridning av det nya coronaviruset. Mandatet föreslås gälla
tillsvidare men begränsas av nämnt syfte. Avstämning ska ske med berörd nämnd innan
beslut fattas.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 49
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-18
____________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Akten
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KS/2020:99 700

Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid
hemlöshet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden:
”Att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun.
Att utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära
insatsen vid hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar
Motion från Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD),
2020-03-02
_________________
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KS/2020:104 629

Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av
bildningsförvaltningen”.

Ärendets handlingar
Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020-03-09
_________________
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KS/2020:114 609

Motion om en samordnad organisation av kommunens
integrations och arbetsmarknadsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om samordnad organisation av kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att genomföra
en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där integration och
arbetsmarknadsinsatser placeras”.

Ärendets handlingar
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD),
2020-03-16
_________________
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§ 46

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2020
Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att godkänna
rapporten av ej verkställda gynnande nämndbeslut.
Nedanstående statistikrapport godkänns och överlämnas till den kommunfullmäktige
och revisorerna.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende
1 (kvinna)
Upplysning: Har tidigare tackat nej till 1 erbjudande. Verkställs den 15 april 2020.
Dagverksamhet
1 (kvinna)
Upplysning: Har inte kunnat erbjudas plats på dagverksamhet då de stängt pga.
corona/covid19.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
6 (3 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 sökande (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021.
1 sökande (man) har skrivit kontrakt 2019-03-15 men ännu inte flyttat in.
1 sökande (man) är erbjuden gruppbostad från mars 2020 men har ej svarat.
Biträde av kontaktperson
8 (1 kvinna, 7 män)
Upplysning: 1 beslut (kvinna) var verkställt vid rapporteringstillfället. Övriga beslut gäller
avbrott i verkställighet. 6 stycken pga. att deras kontaktperson slutat sitt uppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i efterhand meddelat att tre ej verkställda beslut
gällande särskilt boende äldre som har väntat mer än tre månader (men mindre än sex
månader) saknas i redovisningen och har i efterhand rapporterats till IVO.
Två av besluten (kvinnor) var verkställda vid rapporteringstillfället. Det tredje beslutet
(kvinna) har tackat nej till ett erbjudande.
____________________
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