
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2021-10-25 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 20:45
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), Christer 
Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar 
(L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Cecilia Björk (S), Åsa Thorell Russell 
(S), Carl-Magnus Fransson (M), Fredrik Olovsson (S) (t.o.m § 144), Ulrica Truedsson (S), Fredrik 
Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 
Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi 
(S), Linda Rosenlund (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Gunnar 
Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica 
Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L),  Börje Söderström (S), Leif 
Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Berit Örtell (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), 
Britt-Inger Karlsson (S) (fr.o.m § 145 )

Ersättare Bertil Carlsson (C), Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), Carl-Johan Forss (KD), Alf 
Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), 
Britt Gustafsson (SD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Tony Karlsson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ylva G Karlsson (MP)

Justeringens plats 
och tid

2021-11-01

Paragrafer §138-  §158

Datum för anslags uppsättande 2021-11-02 Datum för anslags nedtagande 2021-11-24

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1209710
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Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020
Innan kommunfullmäktiges sammanträde inleds utdelas priset Katrineholms kommuns 
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020. Personalutskottet beslutar om vem eller vilka 
som ska få priset. Utdelningen sker genom kommunfullmäktiges ordförande Torgerd 
Jansson (S) och personalutskottets ordförande Ulrica Truedsson (S).

Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen verkar kommunen för att uppmärksamma 
insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute på de olika arbetsplatserna.

Mottagare av priset i år är kökschefen Eva Persson som nominerats av arbetsgruppen på 
Duveholmsgymnasiets kök.
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§ 138   

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med tillägg av följande två ärenden som 
lämnats in av Inger Fredriksson (C) då hon är tjänstgörande ersättare vid dagens 
sammanträde:

 Interpellation om att göra mer för högre utbildning

 Motion om behov av pendlarparkering
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§ 139 KS/2018:478  111

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Aini Blomkvist (S) som ersättare i bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Malin Sandkvist (S) som ersättare i bildningsnämnden till 

och med den 31 december 2022

Sammanfattning av ärendet
Aini Blomkvist (S) har i skrivelse daterad 16 september 2021 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Socialdemokraterna nominerar Malin 
Sandkvist (S) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Aini Blomkvist

Malin Sandkvist

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 140 KS/2018:480  111

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Aini Blomkvist (S) som ersättare i kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Britt-Inger Karlsson (S) som ersättare i kulturnämnden till 

och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Aini Blomkvist (S) har i skrivelse daterad 16 september 2021 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Socialdemokraterna nominerar Britt-Inger 
Karlsson (S) som ny ersättare i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Aini Blomkvist

Britt-Inger Karlsson

Kulturnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 141 KS/2021:311  041

Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2021 för Katrineholms kommun till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport som överlämnats till 
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten 
redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens 
verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska 
ramarna. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan 
med budget 2021-2023 som delårsrapporten svarar upp gentemot.

Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om 
utvecklingen inte följer det som planerats. Rapportens huvudsakliga fokus är att beskriva 
avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär 
att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i 
någon större utsträckning.

Helårsprognosen för 2021 visar på en positiv avvikelse mot budget på 38 mnkr, vilket ger 
ett prognostiserat resultat på 89 mnkr. Den samlade helårsprognosen för nämnderna är 
att de avvikelser som finns för vissa nämnder tar ut varandra, vilket ger ett 
prognostiserat resultat i balans för nämnderna totalt. Finansförvaltningens 
helårsprognos är positiv och uppgår till 38 mnkr. När budgeten för 2021 beslutades i 
november 2020 var osäkerheten stor kring hur pandemin skulle påverka 
skatteintäkterna. Med facit i hand visade det sig att kommunens skatteintäkter blir 
betydligt högre 2021 än förväntat. I prognosen för finansförvaltningen beaktas även 
planerade åtgärder för att minska kommunens framtida pensionskostnader.

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen samman. Delårsrapporten 2021 visar att två av tre 
finansiella mål har uppnåtts för perioden och bedöms nås för året. Samtidigt bedöms 
flertalet av de verksamhetsmässiga målen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. 
Flertalet bedöms även vara på väg att nås helt eller delvis för året. Den samlade 
bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, 
har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden och att 
kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning. För de mål som ej bedöms 
ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som fortsätter 
under resten av året för att förbättra måluppfyllelsen.
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Kommunens nämnder har lämnat underlag för den kommunövergripande 
delårsrapporten. I rapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs 
genom kommunala bolag eller kommunalförbund. Delårsrapportens upplägg har setts 
över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, 
vilket innebär en del förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 
tidigare.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-13, § 168

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05

 Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun

 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021, 2021-10-19

 Granskning av delårsrapport 2021, Katrineholms kommun, 2021-10-13

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan 
Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Anders Gölevik (C), Björn 
Wahlund (L), Ylva G Karlsson (MP) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Björn Wahlund (L), Ylva G Karlsson (MP) och Mica Vemic (SD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Akten
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§ 142 KS/2020:383  015

Policy - trygghet och säkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Policy – trygghet och säkerhet.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september återremitterades förslaget till 
styrdokumentet Policy - trygghet och säkerhet.

Motiveringen till återremissen bestod av två delar:

 Beskrivning av klimatförändringarnas konsekvenser ska ingå i policyn.

Denna motivering hade stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna, delar av 
Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

 Hot mot personal ska ingå i rapporteringssystemet under internt skydd.

Denna motivering hade stöd av Sverigedemokraterna.

Rapportering av incidenter har, utöver hot mot personal, kompletterats med hot mot 
förtroendevalda, elever och brukare. Då denna rapportering förekommer i mer än ett 
system har skrivelsen ändrats till gemensamma rapporteringssystem.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 151

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-21

 Förslag – Policy – trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Mica Vemic 
(SD) och Johan Söderberg (S).
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Förslag och yrkande

Mica Vemic (SD) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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§ 143 KS/2021:244  220

Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Strategi för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun. 

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik 
(C), Inger Fredriksson (C), John G Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), 
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på styrdokument med rubriken 
Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun. Förslaget utgår från 
översiktsplanens intentioner och beskriver hur befintlig samt nytillkommen yta för lek 
ska hanteras och utformas.

Förslaget till strategi ger riktlinjer för hur befintligt bestånd av lekplatser ska hanteras 
och dels hur nytillkomna lekparker ska utformas och placeras. Utgångspunkten är att 
lekyta som tillkommer ska vara stimulerande och utmanande för barn i olika åldrar samt 
ta hänsyn till omgivningen. På sikt bör de 4 större stadsdelarna i Katrineholms tätort ha 
en stadsdelslekpark med aktivitetsgym och umgängesytor, som stärker stadsdelens 
identitet och är ett besöksmål för invånare från hela kommunen.

I varje kransort ska en kvalitetsfull närlekpark finnas, även den kombinerad med 
umgängesyta och logiskt placerad i kransorten för att komma många till del. 

Utgångspunkten i beslut om nytillkommen respektive fortsatt drift av befintliga 
lekparker är att kommunen bör prioritera de lekplatser som tillgodoser behoven hos 
flest barn. Utformning ska i så hög grad som möjligt vara tillgänglighetsanpassad, och vid 
val av underlag ska en avvägning göras mellan tillgänglighet och miljöperspektivet. 

Förslaget har remitterats till berörda instanser och korrigeringar har gjorts i förslaget 
efter detta. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 152

 Folkhälsoutskottets beslut, 2021-09-08, § 12

 Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun 

 Tjänsteskrivelse strategi för lek- och aktivitetsparker 

 Sammanställning remisshantering strategi för lek- och aktivitetsparker 
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 Inkomna yttranden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson 
(C), Viktoria Barrsäter (C), Björn Wahlund (L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), 
Ewa Callhammar (L), Ylva G Karlsson (MP), Cecilia Björk (S), Thomas Selig (V), Mica Vemic 
(SD), Johan Söderberg (S) och Inger Hult (L).

Viktoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD) och Thomas Selig (V), på följande ändringar och tillägg:

- Att begreppet stadsdelslekparker byts ut till kommundelslekparker.

- Att strategin förtydligas vad gäller barnets perspektiv och barnets rätt 
att uttrycka sin mening och få den respekterad enligt 
barnkonventionen vid utveckling eller avveckling av lekparker.

- Att lekparker och aktivitetsparker ska finnas och utvecklas i hela 
kommunen samt att utformningen och förändringar sker i dialog med 
lokalsamhället och med särskild vikt lagd vid barns och civilsamhällets 
synpunkter. Inga lekplatser ska läggas ned förrän andra alternativ är 
uttömda.

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Björn Wahlund (L), Ewa Callhammar (L), 
Ylva G Karlsson (MP), Cecilia Björk (S), Johan Söderberg (S) och Inger Hult (L), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Viktoria Barrsäter (C) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1209710
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§ 144   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40.

Överläggningarna återupptas klockan 20.05.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-10-25 13 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 145 KS/2021:239  001

Inrättande av överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en överförmyndarnämnd från och med den 1 

januari 2023.

2. Överförmyndarnämnden ersätter överförmyndaren.

3. Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni överlämnades slutrapporten om förändrad 
organisation för överförmyndarverksamheten.

Slutrapportens slutsats är att en ny överförmyndarnämnd bör införas vid nästa 
mandatperiod den 1 januari 2023.

Kommunledningsförvaltningen ska under 2022 förbereda den nya nämnden genom 
framtagande av delegationsordning, reglemente osv.

Under 2022 ska även verksamhetens organisation och personalsammansättning tas 
fram utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar om i november.

Beslut om årsarvode för nämndens ordförande och vice ordförande beslutas under 
2022 i samband med arvodesbestämmelserna. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 153

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-15

 Slutrapport – förändrad organisation för överförmyndaren

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Ingvar 
Larsson (SD), Ewa Callhammar (L), Marian Loley (KD), Johan Söderberg (S), Tony 
Rosendahl (V) och Anders Gölevik (C).
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Förslag och yrkande

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Marian Loley 
(KD), Tony Rosendahl (V) och Anders Gölevik (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen 

Överförmyndaren

Akten
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§ 146 KS/2020:17  000

Revidering av Policy för resor och transporter i tjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i styrdokumentet Policy för resor 
och transporter i tjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Behovet av att revidera styrdokumentet Policy för resor och transporter i tjänsten har 
initierats av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen har 
tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revideringar 
vilket har remitterats till samtliga nämnder och överförmyndaren. Samtliga inkomna 
yttranden ställer sig bakom förslaget.

Kopplat till förslaget till policy finns även förslag till riktlinjer framtagna. Riktlinjerna är ett 
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra verksamhetens 
arbete utifrån Policy för resor och transporter i tjänsten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-16

 Förslag – Policy för resor och transporter i tjänsten

 Antagen – Policy för resor och transporter i tjänsten Policy för resor och transporter i 
tjänsten gäller från 1 januari 2020.pdf (katrineholm.se)

 Inkomna remissyttrande (Finns i akten)

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Överförmyndaren

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1209710
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§ 147 KS/2021:149  003

Revidering av arkivreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av arkivreglemente.

2. Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i kommunstyrelsen och respektive 
nämnd upphör att gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente fattade kommunfullmäktige 
beslut om delad arkivmyndighet mellan kommunalförbundet Sydarkivera och 
kommunstyrelsen. Detta för att möjliggöra för e-arkiv som tillhandahålls av Sydarkivera.

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en 
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för 
dokumenthanteringsplan) utifrån Sydarkiveras modell.

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya 
informationshanteringsplanen antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders 
tidigare antagna dokumenthanteringsplaner.

Syftet med förändringen är:

 Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar.

 Säkerställa att information hanteras på ett likartat sett i hela kommunen.

 Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt uppdaterad inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden.

 Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera nämnder.

 Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar på 
verksamhetsområden och inte den kommunala nämndorganisationen.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 155

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-15

 Förslag – Arkivreglemente

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Sydarkivera

Akten
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§ 148 KS/2021:297  105

Revidering av rätten till undertecknande av handlingar 
gällande Kommuninvest 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges beslut från den 22 mars 
2021 § 57 punkt 4 till ”kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör utses att för 
Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 § 57 bland annat att bekräfta 
borgensförbindelsen för Kommuninvest i Sverige AB och att kommunstyrelsens 
ordförande, Göran Dahlström (S), och kommundirektören, Sari Eriksson, utsetts att för 
Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut.

Då kommunstyrelsen idag har en annan ordförande finns behov av att revidera 
kommunfullmäktiges beslut för att för Katrineholms kommuns räkning underteckna 
handlingar i nämnt ärende. Revideringen formuleras så att rätten till undertecknande av 
handlingar utses till innehavaren av en funktion och inte till en namngiven person. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 156

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektören

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1209710



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-10-25 18 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 149 KS/2021:47  109

Redovisning av obesvarade motioner - september 2021 

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 den 22 
september 2021 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i 
kommunfullmäktige. Den äldsta motionen väcktes den 21 september 2020 och planeras 
att behandlas i kommunfullmäktige i november 2021.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-09-29, § 157

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-22

 Sammanställning över obesvarade motioner – september 2021, 2021-09-22

 Meddelande – Redovisning av obesvarade motioner – september 2021, 2021-10-08

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Vidare lät kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) meddela att inga 
motioner kommer att tas upp vid fullmäktiges budgetsammanträde i november.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 150 KS/2021:57  027

Svar på motion om utbildning av datasystem för 
personal 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad, utifrån följande:

Vid implementering och uppdatering av traditionella verksamhetssystem ingår utbildning 
som ges till användare. I Office365 sker en utveckling av programmen konstant. Det 
innebär behov av ett nytt arbetssätt med löpande dialog och samla arbetsplatsens 
utmaningar och behov av kompetensutveckling. Stöd och utbildning ges utifrån den 
struktur som byggts upp kring Office 365 och leds av digitaliseringsavdelningen. Behov 
av individuell utveckling tas upp i samband med medarbetarsamtal och läggs in i den 
individuella utvecklingsplanen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig John G Ogenholt (KD), Marian Loley (KD) och Joha Frondelius 
(KD).

Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion i vilken 
Kristdemokraterna yrkar att det inom varje förvaltning ska finnas en utförlig plan för 
utbildning av personal i samband med införande av nya digitala system. Och att det efter 
införandet av nya digitala system ska ske en uppföljning som dokumenteras.

Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, men på olika sätt eftersom vi alla är mer 
eller mindre bekväma med digitaliseringen, eller har olika grad av digitaliseringsmognad. 
Något som har blivit tydligare i samband med införandet av Office 365.

Traditionellt köps ett system in, utbildning sker till användare och vid uppdateringar 
genomförs en utbildning om förändringar. Något vi ska fortsätta med. Office 365 är 
däremot inte traditionellt eftersom utveckling av en bred palett av program sker 
konstant. Det innebär att utbildningen behöver riktas mot att skapa en grundtrygghet för 
att våga testa och hitta sin egen väg till de program jag behöver använda på min 
arbetsplats, eller i mitt uppdrag. Behoven på kommunens olika arbetsplatser ser olika ut 
och innebär olika behov av program inom Office 365. Det innebär en löpande dialog om 
arbetsplatsens struktur och att samla medarbetarnas utmaningar samt att få stöd i de 
utmaningar som finns på arbetsplatsen. Ett helt nytt arbetssätt.

För att möta utmaningarna med Office 365 utsåg förvaltningarna administratörer för 
SharePoint och OneDrive. Tillsammans med administratörerna ledde 
digitaliseringsavdelningen filstrukturmöten, för att lägga upp strukturen för 
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kommunorganisationen. Det gav också möjlighet att städa i gamla mappar och skapa 
filstrukturer som utgick från förvaltningarnas behov och organisation. 

Ett ambassadörsnätverk för Office 365 skapades där respektive förvaltningschef utsåg 
medarbetare som skulle företräda förvaltningen. Office 365-ambassadörerna ska 
fungera som en intern första kontakt vid frågor från personalen. En Teams-yta är 
kopplad till den gruppen. En ggn per kvartal genomförs möten med gruppen för att 
presentera nyheter i Office 365 och smarta tips som ambassadören tar vidare till sin 
organisation.

Några aktiviteter:

 Flera informationstillfällen har genomförts på förvaltningarna.

 Chefer har utbildats vid fyra tillfällen. Finns inspelat för de som inte kunde närvara 
eller om man vill se om.

 En Office 365-wiki finns skapad på intranätet med lathundar, information och videos.

 Digitaliseringsenheten har utbildat Office 365-ambassadörer på samtliga 
förvaltningar och lärspridare för skolan.

 Tre utbildningstillfällen har erbjudits med extern utbildare. Ett tillfälle finns inspelad 
för medarbetare som inte kunde närvara vid något av tillfällena.

 Det finns lärarledda utbildningar via det normala forumet, det vill säga HR-enhetens 
utbildningskatalog.

Något som har blivit allt tydligare med införandet av Office 365 är att det finns ett behov 
av att öka de grundläggande it-kunskaper för att öka förutsättningarna att förstå och ta 
till sig Office 365. Eftersom varje arbetsplats har olika behov av kunskap och 
utbildning bör det finnas utrymme att lyfta dialogen på respektive arbetsplats om 
utmaningar och behov, konkretisera dessa, kontakta någon av förvaltningens 
ambassadörer som kan hjälpa till för att möta behov av kompetensförstärkning. I 
samband med utvecklingssamtal kan med fördel frågan om it-kompetens lyftas och om 
behov finns kopplas det till den individuella kompetensutvecklingsplanen.  

Ärendets handlingar 
 Personalutskottets beslut, 2021-05-19, § 11

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-12

 Motion om utbildning av datasystem för personal

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Johan Söderberg 
(S), Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
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Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Maria Loleys (KD) och Joha Frondelius (KD) 
yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Joha Frondelius 

Marian Loley 

Akten
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§ 151 KS/2021:344  059

Interpellation om lära av upphandlingen Unikum 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Victoria Barrsäter (C) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med 
följande frågor:

 Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandling i 
bildningsnämnden?

 Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån 
erfarenheterna från upphandlingen av Unikum respektive städning?

Ärendets handlingar 
 Interpellation om att lära av upphandlingen av Unikum, 2021-10-19

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 152 KS/2021:341  312

Motion om nej till gupp 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om nej till gupp. Motionen utmynnar i följande 
yrkande:

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinderoch i stället tydligt markerar 
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.”

Ärendets handlingar 
 Motion om nej till gupp, 2021-10-20

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 153 KS/2021:342  335

Motion om underhåll kommunal mark 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Elsie Egestål (SD) har lämnat en motion om underhåll av den kommunala marken 
mittemot Medborgarhuset längs Sturevägen i Valla. Motionen utmynnar i följande 
yrkande:

”Att kommunen skärper underhållet av ovan nämnda mark.

Att kommunen anlägger en fin gräsmatta på ovan nämnda mark.”

Ärendets handlingar 
 Motion om underhåll av kommunal mark, 2021-10-20

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 154 KS/2018:415  111

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hemställer hos Länsstyrelsen i 
Sörmlands län om ny sammanräkning avseende ledamot för Liberalerna.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, har i skrivelse daterad den 23 oktober 2021 begärt 
avsägelse av sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanland

Akten
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§ 155 KS/2018:478  111

Entledigande av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Tony Rosendahl (V) som ersättare i bildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) har i skrivelse daterad 22 oktober 2021 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Tony Rosendahl 

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 156 KS/2018:476  111

Meddelande 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Avsägelsen av ledamotsplats i kommunstyrelsen

Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, har med omedelbar verkan avsagt sig sin plats som 
ledamot i kommunstyrelsen, enligt skrivelse daterad 23 oktober 2021.

Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 - 2022. Detta innebär att vid avsägelse som 
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. 

Den ersättande ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som 
avgående ledamoten tillhör. I detta fall blir det Victoria Barrsäter (C) då hon är den första 
ersättaren i valsedelsgruppen som benämndes C+KD+L+MP+V. 

Fyllnadsval för ny ersättare genomförs inte så länge det finns ersättare att tillgå i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 157 KS/2021:346  629

Interpellation om att göra mer för högre 
utbildningsnivå 

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till viadidaktnämndens ordförande med 
följande frågor:

”Hur samarbetar Katrineholms kommun och Viadidakt med Mälardalens högskola, som 
kommer att bli universitet?

Vilka planer finns för att utveckla samarbetet?

Vilka andra insatser görs för att höja utbildningsnivån i Katrineholm?”

Ärendets handlingar 
 Interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå, 2021-10-25

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 158 KS/2021:345  315

Motion om behov av pendlarparkering 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) 
och Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Ärendets handlingar 
 Motion om behov av pendlarparkering, 2021-10-25

Beslutet skickas till:

Akten
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