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Nr

Ärende

Beteckning

1

Fråga aktivitet för Julita gård

KS/2020:362

2

Meddelande

Torgerd Jansson
Ordförande

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om aktivitet för Julita gård
Nordiska muséet har fattat beslut att stänga Julita gård för turistverksamhet under obestämd
framtid. Julita gård är ett viktigt besöksmål, kanske kommunens viktigaste, som sätter Katrineholm
på kartan. Stängningen är därför ett allvarligt avbräck för Katrineholm som destination och för
kringliggande näringar.
I tider av Corona är det dessutom extra viktigt att det finns platser där vi kan hemestra på ett säkert
sätt.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) följande:
Vad gör Katrineholms kommun för att Nordiska Muséet ska ompröva sitt beslut om
turistverksamheten på Julita gård?
Katrineholm 10 november 2020

Inger Fredriksson (C)

Sida 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-11-12

Nämndadministration

Mottagare:

Meddelande
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2020
1. Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar
att godkänna rapport av ej verkställda gynnande nämndbeslut för tredje
kvartalet 2020.
2. Nedanstående statistikrapport godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och revisorerna.
Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt
erbjudande.

7 (6 kvinnor, 1 man)

Dagverksamhet
Upplysning: 7 personer har inte kunnat erbjudas plats
på dagverksamhet pga. covid-19. 43 personer har fått
insatsen avbruten pga. covid-19 då dagverksamheterna
är placerade i anslutning till särskilda boenden och
besöksförbud infördes.

50 (34 kvinnor, 16 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott pga. hälsoskäl eller eget initiativ.

5 män

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid
rapporteringstillfället var 2 beslut verkställda.11
personer (7 kvinnor, 4 män) har själva begärt att
insatsen ska avslutats.

17 (11 kvinnor, 6 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning –
LSS

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna Upplysning: Vid
rapporteringstillfället var 1 beslut (kvinna) verkställt.

6 (3 kvinnor, 3 män)
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Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-12

/Ärendebeteckning/ /Ärendeklasskod/

1 man har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på
ny gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021. 1
man har skrivit kontakt 2019-03-15 men ännu inte
flyttat in. 1 kvinna har erbjudits plats under maj men ej
svarat trots flera påminnelser varför platsen gick till en
annan. Hon har nu erbjudits annan plats.
Biträde av kontaktperson

3 (2 kvinna, 1 man)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid
rapporteringstillfället var 3 beslut (män) verkställda.
Övriga har valt att tacka nej bland annat på grund av
hälsoskäl och covid-19.

21 (9 kvinnor, 12 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Avbrott i verkställighet. Den enskilde har på eget initiativ
gjort uppehåll i insatsen.

1 kvinna

