PROTOKOLL
Datum, plats och tid

2020-10-19 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 21:05

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande,
Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli
Hedberg (S), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (-), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Åsa
Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M),
Marie-Louise Karlsson (S), Nicklas Adamsson (MP), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Gunilla
Magnusson (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg (S),
Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (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), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD)

Beslutande ersättare

Milos Smitran (M), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD),
Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S)

Ersättare

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Underskrifter

Ordförande: Torgerd Jansson (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Roger Ljunggren (S)
Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Justeringens plats och tid

2020-10-26

Paragrafer

§93- §111

Datum för anslags uppsättande 2020-10-27

Datum för anslagsnedtagande 2020-11-19

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 964965

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 93

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-19

2 (29)

KS/2018:497 111

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i
Katrineholms Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Olovsson (S) från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige utser Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Fastighets AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olovsson (S) har i skrivelse daterad 1 oktober 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.
Socialdemokraterna nominerar Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.
Beslutet skickas till:
Fredrik Olovsson (S)
Roger Ljunggren (S)
Katrineholms Fastighets AB
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:498 111

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande i
Katrineholms Industrihus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Olovsson (S) från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.
2. Kommunfullmäktige utser Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Industrihus AB till och med ordinarie bolagstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olovsson (S) har i skrivelse daterad 1 oktober 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.
Socialdemokraterna nominerar Roger Ljunggren (S) som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för Katrineholms Industrihus AB.
Beslutet skickas till:
Fredrik Olovsson (S)
Roger Ljunggren (S)
Katrineholms Industrihus AB
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:472 111

Entledigande och val av huvudman i Sörmlands
Sparbank
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Abdulahi Hassan (S) från uppdraget som
huvudman i Sörmlands Sparbank.
2. Kommunfullmäktige väljer Liban Mohamed Omar (S) till huvudman i Sörmlands
Sparbank till och med ordinarie sparbanksstämma 2022.

Sammanfattning av ärendet
Abdulahi Hassan (S) har i skrivelse daterat den 8 oktober begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som huvudman i Sörmlands Sparbank. Socialdemokraterna nominerar
Liban Mohamed Omar (S) som huvudman i Sörmlands Sparbank.
Till huvudman i Sörmlands Sparbank kan endast den väljas som:
är myndig
inte är försatt i konkurs
inte är bosatt utanför EU
är insättare i Sörmlands Sparbank
har ett gott anseende
Beslutet skickas till:
Abdulahi Hassan (S)
Liban Mohamed Omar (S)
Sörmlands Sparbank
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:291 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Katrineholms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten 2020 för Katrineholms kommun
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport som överlämnats till
kommunstyrelsen. För årets första åtta månader redovisar Katrineholms
kommunkoncern ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster om
168,5 mnkr, Föregående år var resultatet +41,3 mnkr för motsvarande period.
Katrineholms kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära
poster om 105,9 mnkr. Prognosen för kommunens resultat för helåret 2020 är
+74,4 mnkr. Både utfallet för perioden och helårsprognosen visar på ett bättre resultat
än föregående år.
Perioden har i hög utsträckning präglats av coronapandemin. I så gott som alla delar av
kommunkoncernen har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov
och förändrade förutsättningar. Det positiva ekonomiska resultatet förklaras främst av
ökade statsbidrag och minskad verksamhet till följd av pandemin.
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status och prognos avseende
resultatmålen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-14, § 132
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Delårsrapport 2020 Katrineholms kommun

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), Anders Gölevik (C), Christer
Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Mica Vemic (SD), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (-)
och Marian Loley (KD).

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 964965

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-19

6 (29)

Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Björn Wahlund (L) och Christer Sundqvist (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:253 426

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett beslut om att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för.
De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms
kommun är cirka 10 år eller äldre och hänvisar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut
gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 112
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2020-08-12 § 63
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-07-28
Skrivelse - Ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:275 049

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen till Kommuninvest ekonomisk
förening (Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp för år 2021 om 4 755 125
kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen och överlämnar ärendet till budgetberedningen.
2. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med budgetbeslut besluta om
ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna. Syftet med
förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna och kommunerna erbjuds att betala in
motsvarande belopp till Föreningen i form av kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Under förutsättning att det återbetalda förlagslånet används som kapitalinsats,
4 300 000 kr, ökar Katrineholm kommuns med 15 181 625 kr.
Total ökning av kapitalinsats uppgår därmed till 19 481 625 kr (4 300 000 kr + 15 181 624
kr).

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 113
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Lånevillkoren Bilaga 1

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Kommuninvest
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:9 050

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i förslaget till Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket har sänts på remiss till samtliga
nämnder.
Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i
kommunen. Revideringen består i att ett tillägg gjorts om att kommunen vid inköp även
ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden avstod från att yttra sig medan
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kulturnämnden och Viadidaktnämnden
ställer sig bakom förslaget.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget, men pekar på behovet av
tillämpningsanvisningar utifrån tillägget om barnperspektiv.
Hänvisningar till hur Barnkonventionen bör tillämpas kommer att framgå av dokumentet
Rutiner för upphandling och direktupphandling som kommer att revideras under
hösten.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 114
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förslag – Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Inkomna yttranden – (finns i akten)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Christer
Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar på följande tillägg:
Ordförandens sign

Justerandes sign
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”Vid upphandling skall leverantör iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de
villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i
respektive bransch genom att ha kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor.”
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Tony Rosendahls (V)
tilläggsyrkande och avslag på detta. Hon finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:280 003

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokumentet Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument Taxor och avgifter för serviceförvaltningens
externa uppdrag (KFS nr 4.20) som antogs av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 20.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att styrdokumentet inte har
reviderats sedan 2001-02-26 §32. Efter samråd med service- och teknikförvaltningen
föreslås nu styrdokumentet upphävas då alla dess delar är inaktuella.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 115
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:151 332

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

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

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 50
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-02
Motion om tillgänglig lek i parken

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på att motionen ska bordläggas.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:33 000

Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala
bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Anders Gölevik (C),
Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP) och Jesper Ek (-).

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

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 52
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 02-24
Bilaga – Koppling mellan kommunplan och Agenda 2030
Motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen, 2020-01-13
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Michael
Hagberg (S), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP), Göran Dahlström (S) och Christer
Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), bifall till
motionen.
Michael Hagberg (S) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Viktoria Barrsäters (C) yrkande.
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C)
Sten Holmgren (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Claudia Grathwohl (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:329 650

Svar på motion om vision och strategi för integration i
Katrineholm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Anders Gölevik (C),
Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-).

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

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 51
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-10
Motion om vision och strategi för integration i Katrineholm, 2019-09-24

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Gunilla
Magnusson (S), Jesper Ek (-), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Göran Dahlström
(S),Nicklas Adamsson (MP) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till motionen. Gunilla
Magnusson (S) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på kommunstyrelsens förslag till beslut och Victoria Barrsäters (C) med fleras yrkande.
Hon finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C)
Sten Holmgren (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Claudia Grathwohl (C)
Sten Holmgren (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:389 383

Svar på motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i motionens första
yrkande med hänvisning till service- och tekniknämndens och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till service- och tekniknämndens
och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Anders Gölevik (C),
Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-).

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

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-08-26, § 96
Ordförandes förslag till beslut, 2020-08-19
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-18
Motion – Informationskampanj gällande cykeltrafik

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anders Gölevik (C), Anneli Hedberg
(S), Mica Vemic (SD), Jesper Ek (-) och Thomas Selig (V).
Förslag och yrkande
Anders Gölevik (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), bifall till motionen.
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD),bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Anders Gölevik (C) och Jesper
Eks (-) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Anders Gölevik (C)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:332 628

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att
delta regelbundet minskar samt att man redan gör flera kostnadsfria insatser i form av
”Kultur på recept”, ”Öppen kulturskola” och ”Lyckliga gatorna”.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 116
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 08-28
Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion om en avgiftsfri kulturskola, 2019-09-30

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Ordföranden framför till fullmäktige att det har framlagts förslag till presidiet om
bordläggning av ärendet.
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:381 819

Svar på motion om gerillakonst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kulturnämndens
och service- och tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”
Motionen har remitterats till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen med motiveringen att anskaffning av offentlig
konst och val av konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av
kulturförvaltningen och i enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen
utser lämpliga platser och upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning
uppföra konst eller ställa ut i konsthallen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 117
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-07-01
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 41
Kulturförvaltningens yttrande, 2020-06-30
Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 16
Motion om gerillakonst, 2019-11-08

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Carl-Magnus
Fransson (M), Anita Johansson (V), Anneli Hedberg (S) och Jesper Ek (-).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Anita Johansson (V), bifall till motionen.
Carl-Magnus Fransson (M) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på kommunstyrelsens förslag till beslut samt Tony Rosendahl (V) och Anita Johanssons
(V) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Svar på motion om att återkommunalisera städningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och
tekniknämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

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”.
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden som föreslår avslag till
motionen med motiveringen att man förhåller sig till de beslut som kommunfullmäktige
tog 2009 om privatisering av städningen.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 118
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-06-04
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 26
Motion om att återkommunalisera städningen, 2019-12-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Anneli Hedberg
(S), Jesper Ek (-) och Thomas Selig (V).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition
på kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att
fullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:86 109

Redovisning av obesvarade motioner - september 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av obesvarade motioner till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner.
Den aktuella sammanställningen visar att det den 22 september 2020 fanns sammanlagt
16 obesvarade motioner varav fyra stycken bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Den äldsta motionen, utöver en av de som bordlades, väcktes i kommunfullmäktige
2019-10-21 ”Motion om en avgiftsfri kulturskola”.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-30, § 119
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 09-04
Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-09, 2020-09-22
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Motion om dela bil istället för att äga en egen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att dela bil istället för att äga en egen.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller flera
bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.
Att kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens förvaltningar bara
behöver använda dagtid får utgöra en bilpool för kommuninvånarna under kvällar och
helger.
Att kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur bilpoolsbilar på ett
fördelaktigt sätt kan få attraktiva uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det
nya Parkeringshuset Loket.
Att kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra åtgärder för att
minska kommuninnevånarnas behov av att äga egen bil.”

Ärendets handlingar
Motion om dela bil istället för att äga en egen, 2020-09-18
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:293 000

Svar på interpellation rörande extra statsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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

Ärendets handlingar
Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2020-10-05
Interpellation rörande extra statsbidrag, 2020-09-17

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:294 722

Svar på interpellation rörande svåra
funktionsstörningar
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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

Ärendets handlingar
Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S), 2020-10-06
Interpellation rörande svåra funktionsstörningar, 2020-09-21

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Ulrica
Truedsson (S).
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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