PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum, plats och tid

2021-02-15 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 20:20

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl
(C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M),
Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Ewa Callhammar (L), Anders
Gölevik (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld
(M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian Loley
(KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Tony Karlsson (S),
Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Fredrik
Malmström (S), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare

Björn Wahlund (L)

Ersättare

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Underskrifter

Ordförande: Torgerd Jansson (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Mariam Yassin Mahi (S)
Utsedd justerare: Ylva G Karlsson (MP)

Justeringens plats
och tid

2021-02-22

Paragrafer

§22- §39

Datum för anslags uppsättande 2021-02-23

Datum för anslags nedtagande 2021-03-18

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 18
januari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Bertil Carlsson
Avgående ersättare: Leif Strand

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL – fjärde kvartalet 2020
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2020.
För fjärde kvartalet 2020 finns noll (0) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2020
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut

Äldreomsorg - SoL

Antal beslut

Särskilt boende

6 (3 kvinnor, 3
män)

Upplysning: 2 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande.
2 män har nu återtagit ansökan. 1 man avliden. 2 beslut
kommer att verkställas under februari.
Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. pandemin.
Personerna har därefter blivit erbjudna att återgå men
Ordförandens sign

27 (17 kvinnor, 10
män)

Justerandes sign
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tackat nej pga. oro för smitta. 1 man har avslutat insatsen. 1
beslut (man) numera verkställt.
Daglig verksamhet (socialpsykiatri)

3 (3 män)

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. hälsoskäl eller eget
initiativ. 1 man har avslutat insatsen.
Hemtjänst

2 (2 män)

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. oro för smitta av
covid-19.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna

7 (3 kvinnor, 4
män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man)
verkställt. 1 (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill
vänta på ny gruppbostad som planeras vara färdigställd
2021. 1 kvinna har erbjudits plats under maj -20 men ej
svarat trots flera påminnelser varför platsen gick till en
annan. Hon har nu erbjudits annan plats. 1 man har tackat
nej till ett erbjudande.
Biträde av kontaktpersonUpplysning: 2 beslut avser avbrott
i verkställighet. 1 KP har slutat och den enskilde önskar inte
ny KP för tillfället pga. oro för smitta. 1 KP har slutat då den
enskilde ej går att nå. Samordnaren har inte heller lyckats
nå den enskilde.

6 (4 kvinnor, 2
män)

Daglig verksamhet

23 (12 kvinnor, 11
män)

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid
rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor) verkställda.
Övriga har valt att tacka nej bland annat på grund av
hälsoskäl, oro för smitta eller eget initiativ. 1 beslut (man)
har avslutats på egen begäran.
Korttidsvistelse utanför hemmet

1 (1 kvinna)

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:415 111

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Johan Hartman (M) avsägelse från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om en ny
sammanräkning avseende ersättare för Moderaterna.

Sammanfattning av ärendet
Johan Hartman (M) har i skrivelse daterad den 24 januari 2021 begärt avsägelse av sin
plats som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:478 111

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Sylvia Clason (L) från uppdraget som
ersättare i bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Petri Henriksson (L) som ny ersättare i
bildningsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sylvia Clason (L) har i skrivelse daterad 19 januari 2021 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar nu Petri Henriksson
(L) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:
Sylvia Clason
Petri Henriksson
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:480 111

Val av ny ledamot och nya ersättare samt entledigande
av ersättare i kulturnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Rune Mårtensson (S) som ny ledamot i
kulturnämnden, efter Solbritt Eriksson (S), för tiden till och med den 31
december 2022.
2. Kommunfullmäktige väljer Marita Sundqvist (S) som ny ersättare i
kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige entledigar Solveig Svensson (S) som ersättare i
kulturnämnden.
4. Kommunfullmäktige väljer Ann-Christine Sandell (S) som ny ersättare i
kulturnämnden för tiden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Sedan Solbritt Eriksson (S) avlidit finns en vakant plats som ledamot i kulturnämnden.
Socialdemokraterna nominerar nu Rune Mårtensson (S) som ny ledamot i
kulturnämnden. Rune Mårtensson (S) är i nuläget ersättare i kulturnämnden. Vidare
nominerar nu Socialdemokraterna Marita Sundqvist (S) som ny ersättare i
kulturnämnden.
Solveig Svensson(S) har i skrivelse den 19 januari 2021 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Socialdemokraterna nominerar Ann-Christine
Sandell (S) som ny ersättare.

Beslutet skickas till:
Rune Mårtensson
Solveig Svensson
Marita Sundqvist
Ann-Christine Sandell
Kulturnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Entledigande av ledamot i Viadidaktnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Veronica Wiström (KD) från uppdraget som ledamot i
Viadidaktnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Veronica Wiström (KD) har i skrivelse daterad den 2 februari 2021 begärt att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Viadidaktnämnden.

Beslutet skickas till:
Veronica Wiström
Viadidaktnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Entledigande och val av ersättare i vård-och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Felix Lundqvist (S) från uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Barbro Skogberg (S) som ny ersättare i vårdoch omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Felix Lundqvist (S) har i skrivelse daterad 19 januari 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna
nominerar Barbro Skogberg (S) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:
Felix Lundqvist
Barbro Skogberg
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Entledigande och val av ledamot tillika ordförande i
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Hartman (M) från uppdraget
som ledamot och tillika ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB.
2. Kommunfullmäktige utser Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot
och tillika ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB från
årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Johan Hartman (M) har i skrivelse daterad 24 januari 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot och tillika ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Moderaterna nominerar nu Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot och tillika
ordförande i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Beslutet skickas till:
Johan Hartman
Carl-Magnus Fransson
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och
Avfall AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Hartman (M) från uppdraget
som ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB.
2. Kommunfullmäktige utser Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot i
Sörmland Vatten och Avfall AB från årsstämman 2021 till slutet av
årsstämman 2023.

Sammanfattning av ärendet
Johan Hartman (M) har i skrivelse daterad 24 januari 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB. Moderaterna nominerar nu
Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB.

Beslutet skickas till:
Johan Hartman
Carl-Magnus Fransson
Sörmland Vatten och Avfall AB
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:7 009

Revidering av Dagvattenpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar revideringarna i Dagvattenpolicyn.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16, §
120, och har nu tagits upp för revidering. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet
gällande dagvatten finns en ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan
gemensamt i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommuner samt gemensamma VAbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam
dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
samhällsbyggnadsförvaltningar.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i respektive kommun med mer detaljerade
bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan för
dagvatten. I handlingsplanen fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och
mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och
vidare till tillsyn enligt miljöbalken.
Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande
klimatanpassning av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt
omhändertagande av dagvatten för att klimatanpassa tätorterna. I tidigare version av
Katrineholms dagvattenpolicy redogjordes även för den ansvarsfördelning som ska gälla
för olika ansvar i frågan. Detta kommer respektive kommun ta ställning till utifrån de
lokala förutsättningar som råder.
Förslaget har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden, service- och
tekniknämnden, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Västra Sörmlands räddningstjänst.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Samrådsredogörelse – Dagvattenpolicy
Förslag - Dagvattenpolicy
Nu gällande – Dagvattenpolicy

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP) och Christer
Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar att följande stycke infogas som stycke två i inledningen i
styrdokumentet:
Klimatförändringarna är redan här. Vi ser hur ökad nederbörd och extremväder
påverkar olika samhällsfunktioner. Detta inte minst när det gäller hantering och
bortledning av dagvatten. I takt med att andelen hårdgjorda ytor öka i stadsmiljön är det
viktigt att kompensera för detta på olika sätt. Att låta naturen göra det naturen är bra på
är i detta fall både ett kostnadseffektivt och smart sätt att möta dessa utmaningar på.
Därför måste vi i ökad utsträckning planera så vi stärker naturens förmåga att bidra till
att ta hand om och fördröja större framtida vattenflöden. Här kan träd och grönska
liksom naturliga översvämningsområden och våtmarker bidra på ett mycket positivt sätt.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på
Nicklas Adamssons (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande sitt förslag till propositionsordning som
godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer hon proposition på Nicklas Adamssons (MP) tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige avslår detta.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sörmland Vatten och Avlopp AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:197 179

Fastställande av Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 2021-2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer det av direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst
antagna styrdokumentet Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst
2021–2023.

Sammanfattning av ärendet
VSR översände ett förslag till Handlingsprogram till Katrineholms kommun på remiss
vilken besvarades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2020 § 124.
Därefter beslutade direktionen för VSR på sammanträde den 7 oktober 2020 (efter
redaktionella ändringar) att anta handlingsprogrammet och lämna det vidare till
medlemskommunerna.
I verksamhetsplanen står att det att Handlingsprogrammet ska redovisa direktionens
vilja och tolkning av medlemsuppdraget och att programmet antas av direktionen. I
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst angående Räddningstjänstverksamhet
står det att handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen samt fastställas av
respektive medlemskommuns fullmäktige.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 11
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Handlingsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens
vilja 2021–2023
Direktionens beslut, 2020-10-07, § 23

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:322 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst
2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2020.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2020.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 4,3 mnkr och prognostiserat utfall per helår utgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2020.
Av redovisningen framgår att tre av sju verksamhetsmål inte är uppfyllda vilket förklaras
av att verksamheten begränsats av covid-19.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2020-10-07, §
21
Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2020
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst – PWC
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddnigstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1038627

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 33

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-15

15 (26)

KS/2020:346 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för
Vårdförbundet Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden
januari till och med augusti 2020 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet efter balanskravsjusteringar för perioden är positivt med 1513 tkr. Prognosen
för helåret pekar mot ett resultat om 800 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
Delårsrapport för perioden 2020-01 -01– 2020-08-31, Vårdförbundet
Sörmland
Granskning av delårsbokslut 2020 för Vårdförbundet Sörmland, EY
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, revisorerna i Vårdförbundet
Sörmland

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Roger Ljunggren (S).
Förslag och yrkande
Roger Ljunggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:404 739

Svar på motion om anhörigbehandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD),
Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och
Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Tomas Selig (V) har inlämnat en motion som utmynnar i
följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i
Sverige tar fram ett förslag på en anhörigbehandling utifrån motionens intentioner”.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motion avslås.
Motiveringen till detta är bland annat att socialnämnden erbjuder individanpassat
anhörigstöd i såväl grupp som enskilt genom verksamheten Mercur. Invånare i
Katrineholm har även möjlighet att kostnadsfritt åka till behandlingshemmet Vårnäs och
ta dela av deras anhörighelg med övernattning. För unga anhöriga erbjuder
socialnämnden anhörigstöd genom Ungdomsverksamheten och för yngre barn erbjuds
barngrupper på familjeenheten.
Vidare pekar socialnämnden på de självhjälpsgrupper som finns för anhöriga,
exempelvis Alanon (anhöriga till alkoholister och beroende) och AC (Vuxna barn till
alkoholister och från andra dysfunktionella familjer).
Socialnämnden och regionen samverkar idag i individärenden genom att använda
samordnad individuell plan (SIO) som är ett dokument och ett verktyg för samverkan
som ger en helhetsbild av individens pågående och planerade vårdinsatser.
Socialnämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att få ett bra stöd
som anhörig i Katrineholms kommun samt goda möjligheter till samverkan med
regionen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28-, § 153
Ordförandens förslag till beslut, 2020-10-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Socialnämndens beslut 2020-09-29, § 71
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Motion om anhörigbehandling

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V),
Joha Frondelius (KD), Marie-Louise Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Björn Wahlund (L),
Ewa Callhammar (L) och Torgerd Jansson (S).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD),
Björn Wahlund (L), Ewa Callhammar (L) och Nicklas Adamsson (MP,) bifall till motionen.
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Roger Ljunggren (S), 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 hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:
Joha Frondelius
Thomas Selig
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:151 332

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP),
Nicklas Adamsson (MP) och Anders Gölevik (C).

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
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Motion från Ylva G Karlsson (MP)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Anneli Hedberg
(S), Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Ylva G Karlsson (MP) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Nicklas
Adamsson (MP), 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 fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Ylva G Karlsson (MP) med fleras yrkande. Hon
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson
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 avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V) och Tony Rosendahl (V).

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, § 105
Ordförandens förslag till beslut, 2020-09-22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 08-28
Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V),
2019-09-30

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg
(S) och Thomas Selig (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Thomas Selig (V), bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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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 Tony Rosendahl (V) och Thomas Seligs (V)
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:395 025

Svar på motion om buller i förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Marian Loley (KD), Joha
Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L) och Anders Gölevik (C).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att små barn lider
av buller – skyddas inte av lagen. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid byggandet av
nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända fakta utanför lagstiftningen.
Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i gamla som nya
fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga bullernivåer?”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Bildningsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 15
Ordförandens förslag till beslut, 2021-01-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Bildningsnämndens beslut 2020-09-29, § 34
Tjänsteskrivelse, bildningsförvaltningen, 2020-09-16
Motion om buller i förskolan, 2019-11-25

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius
(KD), Johan Söderberg (S), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V) och Björn Wahlund
(L).
Förslag och yrkande
Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L),
Tony Rosendahl (V) och Björn Wahlund (L), bifall till motionen.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Johan Söderberg (S) yrkar 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 hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Marian Loley (KD) med fleras yrkande. Hon
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Joha Frondelius
Marian Loley
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:114 609

Svar på motion om en samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens
och socialnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har inlämnat 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”.
Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden och socialnämnden vilka båda föreslår
avslag på motionen. Detta med motiveringen att frågan om hur de verksamheter som
motionen berör ska organiseras har prövats i närtid i och med revideringen av
samverkansavtalet mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner i den gemensamma
Viadidaktnämnden 2018.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-08-30 § 155 till kommunledningsförvaltningen att ta
fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter. Utifrån de förslag
som framkom i uppdraget beslutade kommunfullmäktige att fortsätta samverkan i
Viadidaktnämnden och det reviderade reglementet för Viadidaktnämnden började gälla
den 1 januari 2019. Varken Viadidaktnämnden eller socialnämnden ser något påtagligt
behov av att ompröva organisationen för dessa verksamheter.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 14
Ordförandens förslag till beslut, 2020-10-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Viadidaktnämndens beslut 2020-09-22, § 40
Socialnämndens beslut 2020-09-29 § 72
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Motion – En samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Gunilla
Magnusson (S) och Joha Frondelius (KD)
Förslag och yrkande
Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Gunilla Magnusson (S) yrkar 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 hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD)
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:
Joha Frondelius
Marian Loley
John Ogenholt
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:39 609

Motion om Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid”

Ärendets handlingar
Motion om Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid, 2021-02-08

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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