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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 20:30

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), Jesper Ek (-),Sten Holmgren (C), Carl-Magnus Fransson (M),
Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Nicklas Adamsson
(MP), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg (S), Roger Ljunggren (S), Mariam
Yassin Mahi (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica
Vemic (SD), Jan Lilja (SD)

Beslutande ersättare

Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S)

Ersättare

Övriga
deltagande

Marie Sandström Koski

Utses att justera

Johan Söderberg (S), Marian Loley (KD)

Justeringens
plats och tid

2020-06-22

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

§47 - §67

Ordförande

………………………………………………………
Torgerd Jansson (S)
Justerande

………………………………………………………
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Johan Söderberg (S)

Marian Loley (KD)
BEVIS
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§ 47

Dagordning
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. I samband med detta meddelar
ledamoten Jesper Ek att han numera ser sig som politiskt obunden.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:486 111

Entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lennart Halvardsson Petku (L) från uppdraget som
ledamot i vård – och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson Petku (L) har i skrivelse daterad 2020-06-02 begärt att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
____________________
Beslutet skickas till:
Lennart Halvardsson Petku
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Lex
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:75 111

Nominering av ledamot till KFV Marknadsföring AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige nominerar Pascal Tshibanda till ordinarie ledamot i styrelsen för
KFV Marknadsföring AB för mandatperioden fram till och med ordinarie bolagsstämma
2023.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB (under namnändring till
+Katrineholm). Bolagets verksamhet är marknadsföring, försäljning och
marknadsutveckling av platsen Katrineholm, med syfte att stärka varumärket Sveriges
Lustgård.
Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt
marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler besökare
till Katrineholm.
Katrineholms kommun behöver nu nominera en ny ledamot efter Magnus Gustafsson.
_________________
Beslutet skickas till:
KFV Marknadsföring AB
Pascal Tshibanda
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:435 212

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten
Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ny grundskola på Norr, del av
fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en grundskola åk F-6 på Norr för
ca 630 elever.
Bygg- och miljönämnden fattade beslut om uppdrag den 2 november 2016. Granskning
ägde rum 12 mars – 2 april 2020. Efter granskningen har ändringar gjorts i
planhandlingarna. Dessa finns att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 19 maj 2020.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 69
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
Delegationsbeslut bygg- och miljönämnden, 2020-05-19, § D 380
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
Utredning föroreningar

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Sten Holmgren
(C) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Michael Hagberg (S) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C) och Tony Rosendahl
(V), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:157 009

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisningar
och exploateringsavtal. I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunala riktlinjer
finnas för markanvisningar respektive exploateringsavtal, när sådana är aktuella att
genomföras respektive upprättas. Inför markanvisning av flera nya bostadsområden
2016 antogs översiktliga riktlinjer för då aktuella markanvisningar. I samband med ny
mandatperiod har samhällsbyggnadsförvaltningen haft uppdrag att se över, utveckla och
formalisera sådana riktlinjer. Samtidigt är det då lämpligt att upprätta förslag till riktlinjer
för exploateringsavtal. Lagstiftningen kring riktlinjer avser markanvisningar i lagen
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar respektive vad avser
exploateringsavtal i plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap 39 §.
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar vid
försäljningar av kommunens mark respektive använder exploateringsavtal för att
säkerställa detaljplaners genomförande på annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för
exploatörer vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer.
Riktlinjerna är vägledande och därmed inte formellt bindande. Att kommunen är skyldig
att anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en
förutsättning för att kommunen ska få genomföra markanvisningar eller ingå
exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun antagit riktlinjer är således
giltiga.
Förslaget till riktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med den ordning för
markanvisningsavtal respektive exploateringsavtal som samhällsbyggnadsförvaltningen
följt de senaste åren.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 70
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-04
Förslag – Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Joha
Frondelius (KD) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet för komplettering med
skrivningar som tydligt pekar på att förvärv av kommunal mark kräver att den
byggnation som uppförs medverkar till en utveckling av ett mer klimatsmart byggande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag avser hon att därefter ställa
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. Hon ställer sedan proposition
på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:418 029

Revidering av det Personalpolitiska Programmet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till revidering av styrdokumentet
Personalpolitiska Programmet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V).

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet (PPP) är kommunens övergripande
inriktningsdokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån visionen
Läge för liv & lust och kommunplanens mål Attraktiv arbetsgivare.
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter,
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod.
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? I
programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:
Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner
Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i samband
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställts.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 71
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-18
Förslag – Personalpolitiska Programmet
Inkomna remissyttranden

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl
(V), Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkande
Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Tomas Selig (V), att följande meningar
ska strykas ur förslaget till reviderad personalpolitiskt program:
- I Katrineholms kommun är lönepolitiken viktig för att nå verksamhetens mål och de
som verkligen gör skillnad ska belönas.
- Vi har ändamålsenlig lönespridning samt individuella och differentierade löner.
Vidare yrkar de att en målsättning om att minska löneklyftorna bland kommunens
anställda ska tillföras programmet.
Johan Söderberg (S yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), avslag på Tony
Rosendahls (V) och Tomas Seligs (V) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:133 041

Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB
med Katrineholms Industrihus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2019. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2019 på 22 931 tkr för KFAB och 5 148 tkr för
KIAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2019 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens
årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning med
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 72
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-03
Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-23
Årsredovisning 2019 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-23
Årsredovisning 2019 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:97 041

Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning
för 2019 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR-direktionen och dess enskilda ledamöter och
i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningsen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 3 474 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på grund av lägre
kostnader för pensioner än budgeterat. Direktionen beslutade i februari att överskottet
från 2019 års resultat kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott
orsakade av pensionsavsättningar.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 73
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-09
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2020-02-26, § 2
Årsredovisning 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för år 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av årsredovisning 2019 - Västra Sörmlands Räddningstjänst
____________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:148 041

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2019 till
handlingarna.
Jäv
Ewa Callhammar (L) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2020 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2019 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivit ekonomiskt resultat för 2019 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 2 080 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt
31 238 000 kronor 2019 (jämfört med 30 335 000 kronor 2018). För Katrineholms del
uppgick anslaget till 3 440 000 kronor 2019 (jämfört med 3 322 000 kronor 2018).
Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i
förbundets bedömning att balanskravet för 2019 är uppfyllt.
Tio av fjorton verksamhetsmål bedöms som uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 74
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-22
Missiv till årsredovisning och bokslut för 2019 – Vårdförbundet Sörmland
Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2020-03-20
Årsredovisning 2019 – Vårdförbundet Sörmland
Revisionsberättelse 2019 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Roger Ljunggren (S).
____________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:166 041

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning
för 2019, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägga
årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2019
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till
medlemmarna.
Resultatet för 2019 uppgår till 389 tkr.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt
rättvisande och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att
resultatet sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga
mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
I granskningsrapporten står det bland annat att revisorernas sammantagna bedömning
är att förbundet har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2019, men lämnar
några rekommendationer inför nästkommande årsredovisningar.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 75
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07
Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2020-02-17
Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Revisionsberättelse för år 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2020-03-31
____________________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2020:170 105

Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets
egen regi upphörde vid årsskiftet samt beslut om avveckling och nedläggning av
Gläntans behandlingshem behöver förbundsordningen revideras under § 4 Ändamål.
Under § 7 revideras förbundsordningen med anledning av att Landstinget Sörmland
numera heter Region Sörmland.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 76
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-13
Protokoll ägarmöte Vårdförbundet Sörmland 2020-04-23
Förslag till förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
____________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
§ 58

Sammanträdesdatum
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KS/2020:167 042

Fastställande av 2021 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för år
2021 samt att kommunens medlemsinsats på 463 394 kronor beaktas i kommande
budgetprocess för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner,
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, region
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan
medlemskommunerna.
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos
medlemskommunerna rörande fastställande av 2021 års budget. Budgeten följer
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år2021 är sammanlagt
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2020.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 463 394 kronor. Summan
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den
1 november 2019.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 77
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07
Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2020-05-05
____________________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406
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Kommunfullmäktige
§ 59

Sammanträdesdatum
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KS/2020:175 003

Upphävande av regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet (KFS 3.09)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument - Regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet. Reglerna antogs 1999 och revideras senast 2004.
Parallellt med detta har Länsbildningsförbundet Sörmland tagit fram en egen
fördelningsprincip tillsammans med länets kommuner.
Idag är det enbart kulturnämnden som hanterar bidrag till kommunens studieförbund,
dock utan att detta ansvarsområde tydligt framgår i kulturnämndens reglemente.
Kulturförvaltningen har framfört önskemål att upphäva kommunens egna regelverk till
förmån för Länsbildningsförbundets fördelningsprincip.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-27, § 78
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-08
Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden KFS 3.09
Länsbildningsförbundets Sörmlands regler för bidrag till studieförbund
____________________
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406
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Kommunfullmäktige
§ 60

Sammanträdesdatum

Sida
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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 från Ylva G Karlsson (MP)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på att motionen ska bordläggas.

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller bordläggas. Finner hon att ärendet ska avgöras idag avser hon att därefter ställa
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas.
Hon finner att ärendet ska bordläggas.
____________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 61

Sammanträdesdatum
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KS/2019:307 009

Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att möjligheterna till
medborgardialog och påverkan i Katrineholms kommun bedöms vara tillräckliga.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (-) , Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Sten
Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas
Selig (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att
välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarnas inflytande
även mellan val.”

Ärendets handlingar
Ordförandes förslag till beslut, 2020-02-07
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (-) , Björn Wahlund (L),
Inger Fredriksson (C), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Christoffer Öqvist (M), Stefan Blomkvist (S),
Anneli Hedberg (S), Zelijko Klemse (S) och Nicklas Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Jesper Ek (-) yrkar, med instämmande av Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson (C),
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), Christoffer
Öqvist (M), Stefan Blomkvist (S) och Anneli Hedberg (S), 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 kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (-) med fleras yrkande och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek (-)
Ewa Callhammar (L)
Inger Hult (L)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 62
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KS/2020:86 109

Redovisning av obesvarade motioner - mars 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. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 17 mars
2020 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om föreningsbidrag och delegation”, väcktes i
kommunfullmäktige i oktober 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för att avvakta att det pågående utredningsuppdraget
skulle slutföras.
Tre av motionerna i sammanställningen planeras att tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde den 25 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april.
Då fullmäktiges sammanträden under våren har påverkats (av bland annat inställt
sammanträde) av den pågående pandemin så har sammanställningen uppdaterats efter
kommunstyrelsens sammanträde i mars.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-25, § 53
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-05
Sammanställning över obesvarade motioner, uppdaterad 2020-06-09
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 63
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KS/2020:146 219

Motion om riktlinjer för markanvisning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat in en motion
om riktlinjer för markanvisning. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun fastställer och antar riktlinjer för markanvisning enligt
nuvarande lagstiftning sedan 1/1 2015.”

Ärendets handlingar
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Joha
Frondelius (KD).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 64
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KS/2020:149 710

Motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt
efter arbetstyngd och behov
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 god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov. Motionen
utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun genomför en utredning utifrån behovet på varje
äldreboende med bemanning och arbetstyngd. Detta gäller dag som nattpersonal.
Att utredningen ska ligga till grund för en personalanpassning efter behov och vårdtyngd
och som justeras ekonomiskt löpande utifrån samma princip som elevpengen med
socioekonomiska förutsättningar inom bildningsförvaltningen.”

Ärendets handlingar
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD),
2020-04-23
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 901406

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige
§ 65
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KS/2020:203 209

Interpellation om byggandet av höghus på söder
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med
följande frågor:
”Hur går det till med markanvisningsavtalen mellan kommunen och företag och vem
kommer på idén om att bygga 8-våningshus på söder i ett villaområde?
Hur kommer Ni hantera det kraftiga motståndet från närliggande bostäder mot
byggandet av höghus på söder?
Kuriren intervjuade dig där du sa att höghusen kommer lösa föreningarnas
lokalbehov. Var finns denna lokalplan om verkställandet att läsa?
Vilken garanti har kommunen att det är det bästa markpriset som man får vid en
markanvisning när inte LOU tillämpas?”

Ärendets handlingar
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2020-06-08
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - fjärde kvartalet 2017 samt
åren 2018 och 2019
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2017 samt åren
2018 och 2019
I rapporten finns två (2) gynnande beslut från fjärde kvartalet 2017, elva (11) gynnande
beslut från 2018 och fjorton (14) gynnande beslut från 2019 som enligt 4 kap. 1 § SoL
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. På grund av bristande
administration har besluten inte rapporterats till kommunfullmäktige varpå de nu för
den missade perioden rapporteras i efterhand.
Handl nr 2020:1197
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2020
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2020.
För första kvartalet 2020 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Handl nr 2020:1198
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

Trevlig sommar
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) avslutar kvällens sammanträde
med att tacka ledamöter och ersättare för goda insatser under våren och tillönskar alla
en trevlig och vilsam sommar. Oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) och
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Mirjana Cvrkalj (M) instämmer i tillönskan och
önskar ordföranden detsamma.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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