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Sverigedemokraterna nominerar härmed Filip Lindahl till 2:e vice ordförande i fullmäktige
med motiveringen:
Då valresultatet visar att SD förblir Katrineholms största oppositionsparti och då Filip
Lindahl fått överlägset flest personröster bland Katrineholms oppositionspolitiker så är det
självskrivet att han förtjänar platsen som kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Av
respekt för väljarna i Katrineholm ser vi ingen med större förtroende från väljarna, för
posten som 2:e vice ordförande, än Filip Lindahl
Mvh Mica Vemic
Gruppledare SD Katrineholm
Skickat från min iPad

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Katrineholm har
ingått ett valtekniskt samarbete inför mandatperioden 2018-2022.
Vi nominerar därför:
Claudia Grathwohl, Centerpartiet, till posten som andre vice ordförande i kommunfullmäktige i
Katrineholm.

Katrineholm 2018-11-16

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Sverigedemokraterna Katrineholm
Budget 2019
Trygghet genom hela livet

Inledning
Vi har nu inlett en ny mandatperiod men vår politik förblir oförändrad. Även i år inriktar
Sverigedemokraterna sitt budgetförslag på områden i samhället där vi ser ett ökat behov.
Syftet med detta är en tydlig målsättning om ett bättre och tryggare samhälle. Då den
kommunala vård och omsorgen inte fungerar tillfredställande, håller vi oss kvar vid detta i
vår politik. Flera äldreboenden ska byggas och plats ska garanteras på boendet vid en viss
uppnådd ålder.
Även skolan fungerar otillfredställande och där finns mycket att önska. Ökade satsningar på
skolan ser vi som en nödvändig och bra investering och det är för oss ett viktigt och prioriterat
mål. Våra kommunala skolor står inför en rad olika problem. Från att en gång ha varit en skola
i världsklass, har resultaten i skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har
skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta
och i stället bana väg för en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och
kunskapsförmedling.
Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår från majoritetens
budgetramar. Därefter gör vi förändringar utifrån våra krav på större satsningar inom
kärnverksamheterna vård, omsorg och skola. Genom förändringar av styrmodellen inom
främst socialnämnden ser vi att stora besparingar går att genomföra. Vi beskriver inte
kommunens samtliga verksamheter, ej heller gör vi en djupdykning i detaljförklaringar utan
riktar in oss på våra största förslag på satsningar och besparingar. Dokumentet är således ett
inriktningsdokument för våra övergripande målsättningar.
Vi Sverigedemokrater i Katrineholm vill att varje skattekrona används på bästa sätt.

För Sverigedemokraterna Katrineholm

Filip Lindahl
Mica Vemic
Jan Lilja
Jan-Åke Asp
Ingvar Larsson
Elsie Egestål
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Vision
En Stolt Kommun mitt i Sverige.
Sverigedemokraterna strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner
trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är
kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr
något som allt mer har kommit att prägla vår kommun.
För att forma ett tryggt Katrineholm behöver vi framhäva en sammanhållning och en
identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet
gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att
definiera som Katrineholmsandan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur
socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.
Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas
vision för Katrineholm och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism
och segregation.
Katrineholm ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den
som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla
potential, för den som genom arbete och företagsamhet vill bidra till vår gemensamma
välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Katrineholmsanda.
Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och
samhörighet genom hela livet.
Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på
landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Det som behövs är en politik som skapar de
optimala förutsättningarna.
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Fokusområden
Katrineholm står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen att utvecklas har vi
identifierat områden där vi vill lägga fokus, så att Katrineholm kan bli en framgångskommun.

 Äldre- och handikappomsorg
 Trygghet
 Skola och utbildning
 Kultur och fritid
 Jobb
 Invandring

Äldre- och handikappomsorg
Det ska finnas plats för alla som anmäler behov. De äldre och funktionsnedsatta i
Katrineholm förtjänar att få tillgång till världens bästa omsorg. Sverigedemokraterna kan
inte acceptera att äldre känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i.
Traditionell svensk närodlad med ambition om härodlad, väl kontrollerad, och ekologiskt
framställd mat skall prioriteras.
Rätten att förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall självklart också omfatta äldre
och funktionsnedsatta svenskar.
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Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig
språkutveckling och ställda krav på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia.
För att stärka den funktionsnedsattes och äldres ställning i samhället förespråkar vi även en
äldre- och handikappsombudsman som skall finnas i kommunen och ha som uppgift att
bevaka intressena för dessa grupper vilka ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd, samt
vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre, funktionshindrade
och deras anhöriga. I kommunen skall det även finnas ett pensionärsråd, bestående av
representanter från olika seniororganisationer jämte representanter från samtliga partier.
Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre- och handikappomsorgen och ses som en
central och tungt vägande remissinstans.
Vi prioriterar därför särskilt frågan om den kommunala omsorgens arbetsvillkor.
Sverigedemokraterna vill ge personalen ett större inflytande över arbetstider och säkra
tillräckligt med personal och kompetens.

Trygghet
Sverigedemokraterna verkar för en kommun där människor ska kunna känna sig trygga –
oavsett tid på dygnet, oavsett plats. En kommun präglad av lojalitet, solidaritet och tillit
gentemot varandra där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom att
sprida rädsla, håller andra inomhus. Kommuninvånarnas trygghetskänsla är av stor vikt för
oss. Människor skall kunna röra sig fritt i kommunen utan att känna sig otrygga. Många
gånger går det att bygga bort otrygghet genom belysning och ökad insyn på platser som
upplevs som otrygga, men även genom kameraövervakning. Samarbetet mellan kommunen
och polisen måste fortsätta, inte minst för att hindra nyrekrytering av unga till den
organiserade brottsligheten. Därför krävs mer arbete med trygghet i framför allt våra skolor.
Dock måste allt hot i, eller hot mot, alla kommunala verksamheter rutinmässigt
polisanmälas. Kommunen måste ha en nolltollerans mot olagligheter. För att skapa trygghet
förutsätter det även att kommunen utför de skyldigheter den har, genom att systematiskt och
korrekt verkställa alla ålägganden.
Människor som är beroende av narkotika och andra beroendeframkallande medel skall
erbjudas adekvat vård och stöd att ta sig ur sitt missbruk för att hjälpas till en fungerande
drogfri vardag. På kommunal nivå kan mycket göras preventivt, operativt och mitigerade.

Skola och utbildning
Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera
på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och
nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade
satsningar på antimobbningverksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det
svenska språket. Sjunkande resultat i skolan beror till stor del på undermineringen av
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lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva utbildningen. Lärare tillåts inte heller
upprätthålla ordning och reda i klassrummet vilket resulterat i sämre studiero.
Sverigedemokraterna avser därför ge lärare förhöjd status som ger ett större skydd mot
verbala och fysiska angrepp.
Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är
"svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera
snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför
införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har
lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.
Sverigedemokraterna vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en
lyckad assimilation av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska
ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridor som klassrum, bortsett från
språkundervisningen. Därför föreslår vi att kommunen tidsbegränsar den skattefinansierade
modersmålsundervisningen. I vårt förslag får Viadidakt uppdraget att ta hand om alla
introduktionskurser och förberedelseutbildningar knutna till migrationen. Då kan övriga
skolor fokusera på sin respektive behörighetsnivå.
Vi vill också stärka utbud och incitament för att gå de yrkesutbildningar som
arbetsmarknaden efterfrågar, vilket skulle leda till en ökad grad av självförsörjning bland
våra invånare.

Kultur och fritid
Kommunen skall ha en aktiv roll i firandet av nationella högtider. Den kommunala musikoch kulturskolan bör utöver ordinarie verksamhet uppmuntras att synlig- och levandegöra
det immateriella kulturarvet. Kommunen bör värna en god kultur- och naturmiljö genom
hållbara kulturmiljö- och naturvårdsplaner. En aktiv och inspirerande fritid måste
uppmuntras och aktivt stödjas. Vidare skall kommunen ombesörja att alla kommuninvånare
bereds samma möjlighet att delta i dessa evenemang och tillgängliggöra dem för invånare
och turister. Alla föreningsbidrag till religiösa och politiska föreningar skall avvecklas, till
förmån för övriga lokala föreningar.
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Jobb
Arbetsmarknaden bör följa eller vara större än befolkningstillväxten. Varje extra sysselsatt
kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt
bistånd minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande
för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är
beroende av några få stora företag är sårbar. Katrineholms kommun måste göra satsningar
för att öka antalet kommuninvånare med Pensionsgrundande inkomst (PGI). Att endast ha
höjt invånarantal som mål är inte ekonomiskt ansvarsfullt.
Arbetsföra kommunala bidragstagare bör snarast arbetstränas. Kommunen ska ha ett
småföretagarcenter vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till småföretagare samt
verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter,
näringsliv och utbildningsväsende.

Invandring
Kommunen skall införa en assimileringsinriktad politik och en ansvarsfull
mottagningspolitik. Behovet av försörjningstöd måste minska. Kommunen skall upprätta ett
mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för den massiva invandringen och mångkulturen
klart framgår. Människor som kommer hit skall snarast sättas i arbete. Att leva på
försörjningstöd ska inte vara en karriär. EU-migranter i form av tiggare uppmanas att
återvända. All form av tiggeri bör beivras och kommunen måste säkerställa att illegala
boplatser inte uppkommer eller permanentas.

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår
hemsida (sd.se).
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2019
Jämförd med den av majoriteten framställda budget för 2019 gör vi följande
ramförändringar:

Belopp (tkr)

Budget

Budget

SD Budget

2 018

2 019

2 019

12 529

12 271

12 271

0

Bildningsnämnden

814 004

838 787

849 787

+ 11 000

Kommunstyrelsen

213 414

182 137

178 137

-4 000

37 354

37 638

35 438

-2 200

521

529

529

0

99 825

102 617

102 617

0

175 633

180 468

150 000

-30 468

57 263

62 543

58 981

-3 562

670 142

711 875

723 030

+11 155

28 741

32 020

32 020

0

2 109 426

2 160 885

2 142 810

-18 075

Nämnd/styrelse

Övergripande politisk ledning

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden

Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Summa nämnder
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Förändring

1 (2)
Datum

2018-10-22

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Personalavdelningen
Vår handläggare

Madelene Carlsson

Förordnande, MBL §11
Plats och tid:
Närvarande
Arbetsgivarsidan

Arbetstagarsidan

Gröna kulle, 2018-10-22, 15.00 – 17.00
Susanne Sandlund, ekonomi- och personalchef
Madelene Carlsson, sekreterare
Alexander Broberg, LR
Jarmo Heinonen, Kommunal
Fredrika Ryngberg, Kommunal
Bo Sundahl, Lärarförbundet
Emma Eklund, SSR

Övergripande plan med budget 2019-2021
-

Information gavs av Göran Dahlström, Lars Härnström samt Anneli Hedberg den
17 oktober 2018.

Yttranden:
Lärarförbundet och LR, 2 % i lönesatsning 2019 är för låg, övriga fackförbund
instämmer förutom Kommunal som har ett sifferavtal. Saknar koppling mot planens
rubrik; attraktionskraft och kompetensförsörjning.
Lärarförbundet, LR och SSR, saknas satsning inom skola och socialförvaltning.
SSR och Kommunal, tydligare satsning inom funkisområdet, socialpsykiatrin, där
behövs samarbetet mellan förvaltningarna (bildningsförvaltningen,
socialförvaltningen samt vård- och omsorg) och landstinget utvecklas och stärkas.
Lärarförbundet, utökat genustänk i texten, flickor och pojkar går att benämna som
elever.
Fackförbunden har därutöver inget övrigt att tillägga i ärendet.

2 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Personalavdelningen

2018-10-22

Vid protokollet
Madelene Carlsson
Justering
För arbetsgivaren

För Kommunal

Susanne Sandlund

Fredrika Ryngberg

SVAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-11-09

Dnr KS/2018: 465

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström
Thomas Selig, Vänsterpartiet Katrineholm, har ställt en interpellation om
kommunallagen och motionsberedningar till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström.
Interpellationen är daterad 2018-10-17
Interpellationen lyder:
Enligt kommunallagen ska motioner om möjligt beredas så att beslut kan fattas inom ett år
från den dagen, då motionen lämnades in, se 5 kap 35 § 1 st KL. Där så inte är möjligt
måste fullmäktige inom samma tidsram informeras om det – samt ges information
om vad som fram tills dess har kommit fram under beredningen, jfr 5 kap 35 § 2 st
KL.
Vid fullmäktigesammanträde den 15 oktober 2018 uppmärksammade undertecknad
församlingen på att dessa bestämmelser i flera konkreta fall inte kommer kunna
efterlevas. Det har, mig veterligen, inte föranlett några åtgärder, annat än att jag
klandrades för ”svepande anklagelser”.
Den rimliga gången är därför att tydligt konkretisera mina synpunkter.
En genomgång av alla motioner som under föregående mandatperiod har lämnats in till
fullmäktige och lämnats vidare till kommunstyrelsen för beredning visar att
kommunstyrelsen vid hela 21,5 procent av motionerna bröt mot kommunallagen i de
här aktuella bestämmelserna: motionerna i fråga återfördes inte till fullmäktige inom
beredningsfristen. Inte i något av fallen har jag kunnat hitta en anmälan om detta, dvs
någon återkoppling till kommunfullmäktige om bakgrund till förseningen och/eller vad
som framkommit under beredningens gång.

SVAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-11-09

Dnr KS/2018: 465

De här relevanta motionerna framgår ur tabellen nedan.
Ärende

Väckt

Återfört
Dagar

Motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget

2014-10-20

2016-04-18

546

Motion om att ljussätta Djulö allé (KS/2015:42-316)

2015-03-02

2016-03-21

385

Motion om rätt till heltid (KS/2015:42-316)

2015-03-16

2016-06-20

462

Motion om avskaffande av delade turer (KS/2015:286-029)

2015-06-15

2016-06-20

371

Motion om behovet av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld

2015-09-21

2016-11-21

427

2016-01-18

2017-03-20

427

2016-03-21

2017-04-24

399

2016-04-18

2017-04-24

371

2016-08-22

2017-12-18

483

Motion om Renodlad gymnasieskola (KS/2016:457)

2016-11-21

2017-12-18

392

Motion om skoldusch (KS/2016:458)

2016-11-21

2017-12-18

392

Motion om Kafé Fullmäktige (KS/2017:475)

2017-10-23

A2018-11-19

A392

Motion om anordnande av en demokratidag (KS/2017:478)

2017-10-23

A2018-11-19

A392

Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom

2017-10-23

A2018-11-19

A392

(KS/2014:528-119)

och förtryck i Sörmland (KS/2015:372-109)
Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler
(KS/2016:22)
Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid
(KS/2016:135)
Motion om bevarande av gamla vattentornet på norr
(KS/2016:165)
Motion om att anordna undersköterskeutbildning i
Katrineholms kommun (KS/2016:317)

någon av Katrineholms verksamheter (KS/2017:507)

Antal försenade motioner under perioden: 14. Totala antalet

Snitt: 416,5

motioner under perioden: 65. Andel försenade: 21,5 procent

dagar

A avser

motioner som ännu inte har återförts för beslut men som
är definitivt försenade. Angivna datum och perioder avser
minimivärden enligt aktuell sammanträdesplan.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och motioner är i
praktiken fullmäktiges huvudsakliga möjlighet att påverka den politiska riktningen.
Om den möjligheten skulle begränsas, till exempel genom att en mindre nogräknad
kommunstyrelse helt enkelt låter bli att bereda motionerna i all evinnerlighet, så skulle
det äventyra den kommunala demokratin påtagligt.
Jag påstår på intet sätt att medvetna försök att vingklippa det demokratiska
inflytandet skulle ske i Katrineholm. Nej: motionerna bereds i regel med hög kvalitet
och i en majoritet av fallen även inom den stipulerade tiden. I några av de uppräknade

SVAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-11-09

Dnr KS/2018: 465

fallen överskreds beredningsfristen därutöver endast med några dagar – en närmast
försumbar avvikelse.
Men ändå. När kommunstyrelsen bereder en ansenlig del av motionerna i strid
mot gällande lagstiftning, så kan det inte heller viftas bort som enskilda undantag
som inte är värda att uppmärksammas.

SVAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-11-09

Dnr KS/2018: 465

Med anledning av vad som utvecklats ovan önskar jag få
svar på följande frågor av kommunstyrelsens ordförande:

1.
2.

Delar kommunstyrelsens ordförande synen att beredningen av de ovan
uppräknade motionerna inte uppfyller kraven enligt 5 kap 35 § KL?
Om kommunstyrelsens ordförande inte anser att beredningen strider mot
tidsfristerna i 5 kap 35 § KL:

2.a. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att ovan uppräknade

motioner inte har beretts på sådant sätt att fullmäktige kunnat fatta beslut
inom ett år?

2.b. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att det vid det ovan
uppräknade beredningarna inte har lämnats upplysningar till fullmäktige
om beredningens status inom den tvingande tidsfristen?

2.c. Om frågorna 2.a och 2.b besvaras nekande: Delar kommunstyrelsens
ordförande synen att 416 dagar (genomsnittliga beredningstiden för de
försenade motionerna) är längre än ett år?

3.
4.
5.
6.

Varför brister det i efterlevnaden av beredningsfristen enligt 5 kap 35 § 1 st KL?
Varför brister det i efterlevnaden av den tvingande rapporteringsfristen enligt 5
kap 35 § 2 st KL?
Vilken förtroendevald har enligt kommunstyrelsens ordförande det
övergripande ansvaret för att motioner som hänskjuts till kommunstyrelsen för
beredning hanteras enligt gällande lagstiftning?
Vilka åtgärder har vidtagits för att dylika brott mot kommunallagen i framtiden
ska kunna undvikas?

Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig, ledamot KF, Vänsterpartiet Katrineholm
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Bilaga Sammanställning av beredningstider för motioner
Motion
Motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget
Motion om att alla elever ska klara behörighet till
gymnasieskolan senast år 2020
Motion om alkohol- och drogpolicy för
representation inom kommunala verksamheten
Motion om anpassade sammanträdesrum
Motion om att ljussätta Djulö allé
Motion om att utveckla vattentornet på norr

Motion om att införa medborgarförslag

Motion om att oppositionen ska tilldelas posten som vice
ordförande i de helägda bolagen i Katrineholms

Väcktes

Återfört

Dagar

2014-10-

2016-04-

546

20

18

2014-12-

2015-06-

15

15

2014-12-

2015-04-

15

20

2015-01-

2015-12-

19

14

2015-03-

2016-03-

02

21

2015-03-

2015-09-

02

21

2015-03-

2015-09-

02

21

2015-03-

2015-10-

02

19

2015-03-

2016-06-

16

20

2015-06-

2016-06-

15

20

2015-08-

2015-12-

17

14

2015-09-

2016-11-

21

21

2015-09-

2016-01-

21

18

2015-09-

2016-08-

21

22

2015-09-

2016-05-

21

16

2015-11-

2016-05-

16

16

2015-11-

2015-12-

182
126
329
385
203

203

231

kommun
Motion om rätt till heltid

Motion om avskaffande av delade turer
Motion om hur kommunens mark ska användas
Motion om behovet av ett resurscentrum mot
hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
Motion om tillsättning av överförmyndare

Motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska
trafikantveckan
Motion om införa en miljöbarometer på kommunens
hemsida
Motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket

Motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar

462

371
119
427
119

336
238

182

28

SVAR
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-11-09

Motion om rätten till vind i håret

Motion om rastaktivitet under skoltid

Motion om att införa dubbel markanvisning

Motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan
kvinnor och män
Motion om anpassade sammanträdesrum (återremiss)

Motion - Enhetliga hastighetsbegränsningar vid
Katrineholms kommuns skolor
Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler
Motion om nya biståndskriterier för äldre som söker
äldreboende

Dnr KS/2018: 465

16

14

2015-11-

2016-03-

16

21

2015-12-

2016-05-

14

16

2015-12-

2016-10-

14

24

2015-12-

2016-04-

14

18

2015-12-

2016-06-

14

20

2016-01-

2016-09-

18

19

2016-01-

2017-03-

18

20

2016-0118

2016-0822

126

154

315

126
189

245
427
217
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Motion
Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

Dnr KS/2018: 465

Väcktes

Återfört

Dagar

2016-02-29

2017-02-

364

27
Motion om representationsmat

2016-02-29

2016-05-

77

16
Motion om Skolmotion

2016-03-21

2016-08-

154

22
Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid

2016-03-21

2017-04-

399

24
Motion om att ändra PUL-blanketten för

2016-04-18

ställningstagande
Motion om bevarande av gamla vattentornet på norr

2016-12-

245

19
2016-04-18

2017-04-

371

24
Motion om att sätta upp stadsskyltar

2016-05-16

2017-03-

308

20
Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller

2016-06-20

mikroplaster
Motion om dags att starta bilpool

2017-06-

364

19
2016-08-22

2016-12-

119

19
Motion om pendlarparkering i Äsköping

2016-08-22

2017-03-

210

20
Motion om att anordna undersköterskeutbildning i

2016-08-22

Katrineholms kommun
Motion om friskvård för kommunens anställda

2017-12-

483

18
2016-08-22

2017-04-

245

24
Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom

2016-10-24

försörjningsstödet
Motion om ställplatser för husbilar

2017-03-

147

20
2016-11-21

2017-06-

210

19
Motion om Sportotek, att låna istället för att köpa

2016-11-21

2017-03-

119

20
Motion om Renodlad gymnasieskola

2016-11-21

2017-12-

392

18
Motion om skoldusch

2016-11-21

2017-12-

392

18
Motion om en äldredag för politiker

2016-12-19

2017-0619

182
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Motion om att producera egen el via solceller

Dnr KS/2018: 465

2017-01-16

2017-12-

336

18
Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

2017-02-27

2017-08-

175

21
Motion till kommunfullmäktige om den politiska

2017-02-27

organisationen
Motion om samhällsbyggnadsnämnd

2017-05-

77

15
2017-02-27

2017-05-

77

15
Motion planer för fler laddstationer

2017-03-20

2017-08-

154

21
Motion om traditionell husmanskost

2017-03-20

2017-08-

154

21
Motion om förbud mot tiggeri

2017-03-20

2017-05-

56

15
Motion om granskning av delegationsbeslut

2017-03-20

2017-06-

91

19
Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95
miljoner

2017-03-20

2017-0619

91
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Motion
Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i
Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018
Motion om införande av Huskurage

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret

Motion om förströelsefond

Motion om hälsovård i arbetstiden

Motion om förstudie av parkeringshus

Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms
kommun
Motion om Kafé Fullmäktige

Dnr KS/2018: 465

Väcktes

Återfört

Dagar

2017-04-

2018-02-

294

24

12

2017-04-

2017-12-

24

18

2017-06-

2018-01-

19

15

2017-06-

2017-12-

19

18

2017-09-

2018-01-

18

15

2017-09-

2017-12-

18

18

2017-09-

2018-02-

18

12

2017-1023

Motion om anordnande av en demokratidag

2017-1023

Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom 2017-10någon av Katrineholms verksamheter
Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

Motion om medborgarinflytande

Motion om att företagen ska synas

Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg

Motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

Motion om att optimera hur vi använder våra personella
resurser
Motion om projekt sex timmars arbetsdag

Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis och

2018-11- *

2018-11- *

2018-11- *

2017-10-

2018-08-

23

20
2018-11- *

18

19

2017-12-

2018-04-

18

16
2018-11- *

15

19

2018-03-

2018-09-

19

17

2018-0319
2018-03-

182

119

91

147
392

392

19

19

2018-01-

210

19

23

2017-12-

238

2018-11- *

392
301

336

119

308

182

245

19
2018-11- *

19

19

2018-03-

2018-05-

245

63
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kommun
Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park

Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett
miljösmart Katrineholm
Motion om funkisglädje till Katrineholm

Dnr KS/2018: 465

19

21

2018-03-

2018-09-

19

17

2018-0416
2018-0618

Motion om Inför "Rättviksmodellen"

2018-0820

Motion om rullstolsgungor i parker

2018-0820

Motion om "rätt till deltid"

2018-0820

Motion om bättre brandberedskap

2018-0820

Motion om att installera dricksvattenfontäner

2018-0820

Motion om att avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter

2018-0820

2018-11- *

182

217

19
2018-11- *

154

19
2018-11- *

91

19
2018-11- *

91

19
2018-11- *

91

19
2018-11- *

91

19
2018-11- *

91

19
2018-11- *
19

91
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Motion

2018-11-09

Dnr KS/2018: 465

Väcktes

Återfört

Daga
r

Motion om bostäder på landsbygden

2018-09-17

2018-11- *

63

19
Motion om oppositionsråd

2018-09-17

2018-11- *
19

* indikerar att motionen ännu inte har återförts till KF. För att ge en rättvisande bild har
dessa undantagits från beräkningarna, såvida inte tidsfristen är definitivt överskriden.
Datumet anger närmast möjliga tillfälle för beslut i KF i enlighet med
sammanträdesplanen

63
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Svaret på fråga 1 lyder:
Motioner har om möjligt beretts inom ett år. Att vissa svar på motioner inte varit
färdigberedda har anmälts två gånger per år och bedömningen har gjorts att lagens
krav därmed varit uppfyllda. Det finns ingenting som hemlighållits. Fullmäktige har
inte avskrivit motionerna eller lämnat närmare information om vad som kommit fram
vid beredningen men det har inte heller yrkats.
Svaret på fråga 2a lyder:
Det stämmer att vissa beredningar inte har varit färdiga på ett år men det ställs inte
heller absolut krav i lagen på att ärendena ska vara färdigberedda inom ett år.
Svaret på fråga 2b lyder:
Nej, det har anmälts två gånger per år att beredningen inte varit färdig (se också svar
på fråga 1).
Svaret på fråga 2c lyder:
Ja, men det ställs, som redan konstaterats inget absolut krav i lagen på att alla
motioner ska vara färdigberedda inom ett år.
Svaret på fråga 3 lyder:
Jag anser inte att det brustit. Motioner har om möjligt beretts inom ett år.
Svaret på fråga 4 lyder:
Som sagt, ärendena har anmälts. Det finns något ärende som inte anmälts, vilket beror
på ett enstaka misstag. Vi ska, precis som hittills, försöka undvika misstag i
framtiden.
Svaret på fråga 5 lyder:
Kommunstyrelsens ordförande är ytterst ansvarig.
Svaret på fråga 6 lyder:
Jag anser inte att det funnits något ”brott mot kommunallagen” men det finns
möjligen visst utrymme för något förändrade rutiner.

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Kranmärkt vatten
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Katrineholm har dricksvatten av hög kvalitet, vilket
bland annat uppmärksammades för några år sedan när katrineholmsvattnet nådde riksfinalen för
Sveriges bästa kranvatten. Vanligt dricksvatten har många fördelar jämfört med flaskvatten.
Flaskvatten är dyrare. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan du köpa minst 250 liter
kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Det levereras dessutom till den
plats du vill hämta det. Flaskvattnet medför mer transporter och en ökad miljöbelastning. Därtill
kommer risken att flaskorna eller burkarna hamnar i hav, natur och djur.
Svenskt Vatten driver projektet Kranmärkt i syfte att fler ska välja kranvatten. Kranmärkt är en
nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det
betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från
flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar
andra att också välja kranvatten.
Centerpartiet anser att kommunen har en viktig roll att i den egna verksamheten agera som
förebild för kommuninvånarna och för företag och organisationer som är verksamma i
Katrineholm. Katrineholm bör därför bli en Kranmärkt kommun för att fler ska uppmärksamma
vårt fina dricksvatten.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker verksamheten samt
tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.
Katrineholm 14 november 2018

Inger Fredriksson (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C)

