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Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00-23.00
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), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Jesper Ek (L),
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Fredrik Olovsson
(S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Christer
Sundqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson
(MP), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson
(S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S),
Roger Ljunggren (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony
Rosendahl (V), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Birgitta
Carlheim-Gyllensköld (M), Zeljko Klemse (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD),
Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)
Fredrik Ahlman (M), Lars Levin (L), Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje
Söderström (S), Leif Hanberg (S),
Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Anders Gölevik (C), Inger Fredriksson (C),
John Ogenholt (KD), Dag Dunås (KD), Anne Hagberg (S), Magnus Esko (S), Claes
Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran
Svenningson (V), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD)
T.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck
Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic (SD)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-04-26

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Torgerd Jansson (S)

Justerande

…………………………………
Marie-Louise Karlsson (S)

Paragrafer

§55 - §72
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Mica Vemic (SD)
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2019-04-15

§ 55

Val av röstombud samt ersättare röstombud till
Hjälmarens Vattenförbund (KS/2019:121)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Martin Edgélius (M) till röstombud och Michael Hagberg
(S) till ersättare röstombud i Hjälmarens Vattenförbund från och med ordinarie
årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse röstombud samt ersättare till röstombudet till
Hjälmarens Vattenförbund.
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och en viktig vattenförsörjare för
hundratusentals människor och är en inkomstkälla för professionella fiskare.
Hjälmarens Vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvara för regleringen av
Hjälmarens vattennivå, enligt vattendom VA 15/83, underhåll och skötsel av sjöns
utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen samt utprickning av farleder i
Hjälmaren.
_________________
Beslutet skickas till:
De valda
Hjälmarens Vattenförbund
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 56

Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms
kommun (KS/2019:74)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018 som även
innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.

2.

Förslaget innebär att kommunens resultat på 1,7 mnkr godkänns likaså godkänns
balanskravsresultatet på 1,1 mnkr.

3.

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av pågående investeringar och
exploateringar samt ej påbörjade investeringar från 2018 till 2019 med 4 482
000 kr och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2018 till 2019
med 7 976 000 kr enligt separat förteckning samt att lägga information om
påbörjade investeringar och exploateringar till handlingarna.

4.

Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som
har getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2018 för
Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 46
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-20
Årsredovisning 2018
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2018-2019

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg (S),
Gunilla Magnusson (S), Nicklas Adamsson (MP), Anders Gölevik (C), Christer
Sundqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S),
Ulrica Truedsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Victoria Barrsäter (C) samt
kommundirektören Sari Eriksson.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Michael Hagberg (S), Gunilla
Magnusson (S), Christer Sundqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Johan Söderberg
(S) och Ulrica Truedsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

5

2019-04-15

§ 57

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2018 med
ansvarsprövning (KS/2019:142)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2018,
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den
gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas
verksamhet under år 2018 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat
verksamheterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms
Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och
Avfall AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd,
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen, integration
och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker) samt gemensam lönenämnd (mellan
Katrineholm och Gnesta kommuner.)
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De konstaterar att
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget
uppgående till -23,3 miljoner kronor respektive -21,1 miljoner kronor vilket de ser
allvarligt på. Nämnderna bör omgående vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. De
bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Avslutningsvis
tillstyrker revisorerna att styrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018 och att
årsredovisningen godkänns.
Ärendets handlingar
• Revisionsberättelse för år 2018
• Revisorernas redogörelse för år 2018
• Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018, Katrineholms kommun
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 58

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40
Överläggningarna återupptas klockan 20.00
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 59

Revidering av lokala ordningsföreskrifter (KS/2019:55)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till revidering av lokala
ordningsföreskrifter.
2. Vidare beslutar kommunfullmäktige att översända ärendet till Länsstyrelsen
Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 augusti 2019.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (L), Lars Levin (L), Victoria Barrsäter (C), Sten
Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson
(MP), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget
har varit på remiss hos Polismyndigheten Öst, service- och tekniknämnden samt
bygg- och miljönämnden.
Revideringen innefattar följande ändringar:
1) Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) enligt
kartbilaga. Polismyndighetens tillstånd krävs när skolklasser samlar in pengar till
hjälporganisationer eller liknande.
2) Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och
förskola.
3) Paragraf § 23 Överträdelse av § 12 tredje stycket kan dömas till penningböter
enligt 3 kap, § 22, andra stycket, ordningslagen.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 47
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-07
Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholm kommun
Kartbilagor
Remissvar från Polismyndigheten Region Öst
Remissvar från service- och tekniknämnden
Remissvar från bygg- och miljönämnden

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Nicklas Adamsson
(MP), Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (L), Helena Gärtner (M), Marian Loley (KD),
Ylva G Karlsson (MP), Thomas Selig (V), Ulrica Truedsson (S), Göran Dahlström
(S), Christer Sundqvist (M), Roger Ljunggren (S) och Claudia Grathwohl (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) överlämnar ett skriftligt avslagsyrkande som undertecknats av
följande ledamöter Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) och
Nicklas Adamsson (MP) om avslag på de föreslagna förändringarna i § 12 och som
en konsekvens av detta även förändringar av § 23. Victoria Barrsäter (C), Marian
Loley (KD), Ylva G Karlsson (MP) och Thomas Selig (V) instämmer i det skriftliga
avslagsyrkandet.
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Helena Gärtner (M), Ulrica
Truedsson (S), Mica Vemic (SD), Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M) och
Roger Ljunggren (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
innebär att hon avser att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter
det framförda avslagsyrkandet. Fullmäktige godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och
avslagsyrkandet. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsproposition som innebär att den som
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet röstar
nej. Detta godkänns av fullmäktige. Därefter genomförs voteringen som resulterar i 37
ja-röster och 14 nej-röster. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Resultatrapporten som redovisar vem som röstat ja och vem som röstat nej redovisas
som bilaga A i fullmäktiges protokoll.
_________________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 60

Extra medel till investeringsprojektet Ny konstgräsplan i
Katrineholm (KS/2019:95)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra ytterligare 1,6 mnkr till investeringsprojektet
Ny konstgräsplan i Katrineholm. Finansieringen sker via rörelsekapitalet.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade 2019-02-28 § 17 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen:
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm (projekt 631 75”) tillförs
ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd platsspecifik
projektering samt upphandling.
Beslutad investeringsbudget för den nya konstgräsplanen är 7 mnkr, men på grund av
rådande markförhållanden på utsedd plats, såsom bland annat markens bärighet samt
förmåga att hantera ytvatten kommer kostnaderna att bli högre än budgeterat.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 49
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-15
Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-02-28 § 17
Tjänsteskrivelse service- och tekniknämnden, 2019-02-05

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Anneli
Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V) och Ceith Landin (KD).
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C) och Ceith Landin
(KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 61

Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden
(KS/2019:94)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till reviderat reglementet för service- och
tekniknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ett förslag på
reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åliggande inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen vilket föranleder en revidering av serviceoch teknikämnens regementet. I och med revideringen har även ansvarsområdena
uppdaterats i regelmentet, och det har skett vissa redaktionella uppdateringar.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 48
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-18
Protokollsutdrag från service-och tekniknämnden, 2019-02-28
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,
2019-02-19
• Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun
• Reglemente för service- och tekniknämnden, 2011-11-21, § 310
_________________

•
•
•
•

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

Redovisning av obesvarade motioner mars 2019
(KS/2019:106)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger 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 19 mars
2019 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart
Katrineholm”, väcktes i kommunfullmäktige i april 2018.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 50
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-12
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-03-19
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 63

Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst (KS/2019:100)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
årsredovisning för 2018 samt beviljar ansvarsfrihet för VSR- direktion och dess
enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 89 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Det finns inte något underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer, bland annat, att direktionen bedrivit verksamheten
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att direktionens interna kontroll varit
tillräcklig. Revisionen instämmer dock inte i förbundets bedömning att balanskravet
för 2018 är uppfyllt, men väl i att de två finansiella målen har uppnåtts.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 51
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-12
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-02-27 § 13
Årsredovisning 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 Västra Sörmlands
Räddningstjänst, med bilagor
_________________
•
•
•
•
•
•
•

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 64

Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) kollektivtrafiken (KS/2019:35)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga verksamhetsplan och budget 2019 (20202021) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat
verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 för Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator.
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) behandlandes i direktionen den 21
november 2018. Direktionen beslutade att:
•

fastställa Verksamhetsplan 2019 (2020-2021) och budget avseende
trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-2021) samt storleken på
medlemmarnas bidrag av dessa.

•

överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-2021) och budget
avseende trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-2021) samt storleken
på medlemmarnas bidrag av dessa till landstinget Sörmland (Region
Sörmland) i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1
januari.

•

Ställa beslut om fasställd Verksamhetsplan 2019 (2020-2021) och budget
avseende trafikkostnaderna och biljettintänkter 2019 (2020-2021) samt
storleken på medlemmarnas bidrag av dessa medlemmar.

Perioden för budget och verksamhetsplan kommer i hög grad att präglas av den
aktuella regionbildning, då myndigheten går in i Region Sörmland. Det kommer även
läggas stor vikt vid nya avtal och upphandlingar då samtliga busstrafiksavtal i
Sörmland löper ut mellan augusti 2019 och december 2021, samt avtal för bland
annat serviceresor. För de två största trafikområdena, södra och västra Sörmland,
tecknades nya avtal i maj och trafikstart för de nya avtalen är den 18 augusti 2019.
Detta påverkar Katrineholms kommun då budgeten blir lägre för 2019 (23 603 tkr) i
jämförelse med 2018 (28 676 tkr) på grund av minskade kostnader i och med de nya
trafikavtalen. Denna avvikelse syns tydligast i nettokostnaderna för allmän trafik med
en avvikelse på 4 409 tkr från förgående år, där avvikelsen för särskild trafik är 664
tkr.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 52
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-12
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslut om fastställandet av Verksamhetsplan och budget 2019 från direktionens
sammanträde i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, § 2, 2018-11-21
• Beslut om fastställandet och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-2021) med mera från direktionens sammanträde i Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2018-11-21
• Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-2021) från direktionens sammanträde i
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2018-11-21
_________________
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 65

Svar på motion om rullstolsgungor (KS/2018:307)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att dessa gungor
inte är lämpliga att använda i offentliga miljöer på grund av för stora brister i
säkerheten.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera
rullstolsgungor.”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Båda remissinstanserna föreslår avslag
till motionen med motiveringen att dessa gungor inte är lämpliga att använda i
offentliga miljöer på grund av för stora brister i säkerheten.
Katrineholms kommun har tidigare provat rullstolsgunga. Vid invigningen av gungan
upptäcktes stora brister i säkerheten, med risk för allvarliga personskador, vilket
föranledde en omedelbar avstängning av anläggningen. Vid kontakt med andra
kommuner framgår att samma problem med säkerheten förekommer överallt där
rullstolsgungor används.
Som alternativ till rullstolsgungor föreslås andra typer av lekredskap såsom olika
typer av karuseller för funktionshindrade. Dessa har prövats i andra kommuner med
gott resultat.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 47
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-23
Ordförandes förslag till beslut, 2019-02-05
Motion från Ylva G Karlsson (MP)
Service- och tekniknämndens beslut 2018-12-13, § 65
Yttrande från service- och teknikförvaltningen
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Besiktningsprotokoll

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP) och
Anneli Hedberg (S).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Ylva G Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag och Ylva G Karlssons (MP) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson
Service- och tekniknämnden
samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

Svar på motion om klimatsmart Katrineholm
(KS/2018:195)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bygg- och
miljönämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP) har lämnat in en
motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart Katrineholm. I motionen lämnas
följande yrkanden
”Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
där det framgår vilka krav som ska gälla – såväl när kommunen själv bygger/bygger
om som när kommunen säljer mark till externa entreprenörer/byggföretag – för att vi
på sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms
kommun
Att handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levande
dokument som kontinuerligt kan uppdateras för att följa utvecklingen när det gäller
klimatsmart byggande.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och
miljönämnden.
Båda remissinstanserna föreslår avslag till motionen med motiveringen att en
handlingsplan skulle bli verkningslös på grund av gällande byggregler.
Energikraven när det gäller om- och nybyggnationer regleras i Boverkets byggregler
och kommunerna får i sin myndighetshantering inte ställa högre krav än Boverketes
byggregler. Kommuner får inte heller i detaljplaner reglera tekniska lösningar, såsom
val av stommaterial eller vilka kemikalier som får användas. Byggreglerna ses över
löpande och energikraven skärps över tid.
En separat handlingsplan skulle därför bli verkningslös i samband med
myndighetsutövning.
Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera alla byggnader enligt certifieringen
miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier måste uppfyllas,
bland annat lägre energiförbrukning är Boverkets byggregler samt utfasning av farliga
ämnen. Den del där kommunen formellt kan ställa högre krav än Boverkets
byggregler är i samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i
exploateringsavtalen då det skrivs in i avtalen att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-03-27, § 53
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-26
Motion från Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP),
2018-03-23
Bygg- och miljönämndens beslut, 2018-12-05, § 181
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP) och
Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till motionen. Christer Sundqvist (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag och Nicklas Adamssons (MP) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson
Lilli Márton
Whera Nyvell
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm
(KS/2019:101)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande
med följande frågor
Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så fall
vad när det gäller 1-3 år, 4-5 år samt blandande grupper?
Ärendets handlingar
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S)
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2019-03-06
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

Svar på interpellation om hemtjänsten i Katrineholms
kommun, Kristdemokraterna (KS/2019:110)
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande med följande frågor
Hur reagerar du som ordförande på hemtjänstens nya uppror?
Hur tänker Ni lösa framtidens hemtjänstbehov?
Är budgeten för snålt tilltagen utifrån behoven i Katrineholm?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S)
Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2019-03-12

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica
Truedsson (S), Jesper Ek (L) och Inger Fredriksson (C).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 69

Svar på interpellation om hemtjänsten i Katrineholms
kommun, Vänsterpartiet (KS/2019:113)
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har ställt en
interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande med följande frågor
Med det underskott som vård- och omsorgsnämnden har och kraven på att hämta in
underskottet, hur garanterar ni från majoritetens sida att man bibehåller en bra
arbetsmiljö och arbetssituation för de anställda, en bra kvalité på insatserna till
brukarna och att vi behåller vår personal?
Vilket ansvar har majoritetenför situation och tar ni på er det politiska ansvaret för
den uppkomna situationen?
Är majoriteten beredd att skjuta till extra resurser i form av personal och pengar?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S)
Interpellation från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson
(V), 2019-03-15

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Ulrica
Truedsson (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

Interpellation med svar om hur Katrineholm hanterar
återvändande IS-terrorister (KS/2019:126)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har ställt en interpellation tillkommunstyrelsens ordförande med
följande fråga
Hur hanterar Katrineholms kommun frågan om återvändande IS-terrorister
Ärendets handlingar
• Interpellationssvar Göran Dahlström (S), 2019-03-29
• Interpellation från Mica Vemic (SD), 2019-03-28
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 71

Interpellation Vänsterpartiet om vräkning av barnfamiljer
(KS/2019:136)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har ställt en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande med följande frågor
”Genomfördes någon av de två vräkningarna av barn av allmännyttan i Katrineholm?
Hur ser kommunens arbete med nollversionen ut? Finns det ett regelverk eller policy i
kommunen för att förhindra vräkning av barn?
För man en dialog med de privata hyresvärdarna i kommunen kring frågan?”
Ärendets handlingar
Interpellation från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig
(V), 2019-04-04
_________________
•

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 72

(Ny) Interpellation om antalet avdelningar inom förskolan
i Katrineholm (KS/2019:150)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande
med följande frågor
1. På vilka förskolor har antalet avdelningar ökat sedan 31/6 2018?
2. På vilka förskolor har man ökat/byggt ut så att också lokalerna blivit större?
3. Jag vill att du på varje förskola som ökat antalet avdelningar namnger alla
avdelningar på dessa förskolor samt antalet barn på respektive avdelning 15/3
2019?
4. Vad är andledningen till att antalet avdelningar skiljer sig åt i de redovisningar
som bildningsförvaltningen gör?
Ärendets handlingar
• Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2019-04-10
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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