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KALLELSE

1 (1)

Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-17

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2020-01-20
Nr

Ärende

Beteckning

1

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

KS/2018:415

2

2

Entledigande och val av ledamot i vård- och
omsorgsnämnden (kompletterad med nominering)

KS/2018:486

3

3

Entledigande och val av ersättare vård- och
omsorgsnämnden

KS/2018:486

4

4

Entledigade och val av ersättare i service- och
tekniknämndden

KS/2018:482

5

5

Val av personlig ersättare i förbundsdirektionen
för Västra Sörmlands Räddningstänst

KS/2018:490

6

6

Entledigande och val av ersättare i
förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland

KS/2018:514

7

7

(Ny) Interpellation med svar om simundervisning
(kompletterad med svar)

KS/2019:420

8

8

Fråga om Barnkonventionen

KS/2020:32

10

9

Motion om Agenda 2030 och ägardirektiv

KS/2020:33

11

10

Meddelanden

12

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

2

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-15

KS/2018:415 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Malin Andersson (KD) avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län
om ny sammanräkning avseende ledamot för Kristdemokraterna

Sammanfattning av ärendet
Malin Andersson (KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i
kommunfullmäktige

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Malin Andersson
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-10

KS/2018:486 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommuinfullmäktige

Entledigande och val av ledamot i vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Camilla Hermansson (SD) från uppdraget som
ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Britt Gustafsson (SD) som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Camilla Hermansson (SD) har i skrivelse daterad 5 januari 2020 begärt att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Sverigedemokraterna nominerar nu Britt Gustafsson (SD) som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.

Irene Olander
Administratör
____________________
Beslutet skickas till:
Camilla Hermansson
Britt Gustafsson
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2018:486 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Emma Bäck (L) från uppdraget som ersättare i vårdoch omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Mårten Grothérus (L) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att få bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna nominerar nu Mårten
Grothérus (L) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Emma Bäck
Mårten Grothérus
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-15

KS/2018:482 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Emma Bäck (L) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Liberalerna nominerar nu
Emma Bäck () som ersättare i service – och tekniknämnden.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Mårten Grothérus
Service – och tekniknämnden
Troman
Löneenheten
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2018:490 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Val av personlig ersättare i förbundsdirektionen för
Västra Sörmlands Räddningstänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Björn Wahlund (L) som personlig ersättare i
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden
2019-2022. Björn Wahlund (L) utses som personlig ersättare för Sten Holmgren (C).

Sammanfattning av ärendet
Lars Levin (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i VSR.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Björn Wahlund
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

7

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2018:514 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i förbundsdirektionen
för Vårdförbundet Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jesper Ek (L) från uppdraget som ersättare i
förbundsdirektionen Vårdförbundet Sörmland.
2. Kommunfullmäktige utser Ewa Callhammar (L) som ersättare i förbundsdirektionen
Vårdförbundet Sörmland till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har i skrivelse daterad 15 januari 2020 begärt att få bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i förbundsdirektionen Vårdförbundet Sörmland. Liberalerna
nominerar nu Ewa Callhammar (L) som ersättare i förbundsdirektionen Vårdförbundet
Sörmland.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek
Ewa Callhammar
Vårdförbundet Sörmland
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Svar på interpellation om simundervisning
Undertecknad har fått en interpellation för besvarande från Tony Rosendahl (V). Nedan finns mina
skriftliga svar på frågorna i interpellationen.

Inledningsvis bör påpekas att idrottlärarna som skickat ut brevet, i efterhand, insett att brevet var
olyckligt formulerat i delar, eftersom det kan uppfattas som om man lägger över ansvar på
föräldrarna. Det var absolut inte syftet med brevet.

Hur ser simundervisningen ut i idag i de kommunala skolorna i Katrineholm och I vilka årskurser har
man simundervisning?
Simundervisningen har i flera år förlagts till förskoleklass. Det är en intensivperiod med
simundervisning där eleverna får undervisning fyra dagar i veckan, under tre veckor. Enligt
simlärarnas expertis så är det att föredra framför att simma en gång per vecka. Intensivundervisning
ger bättre resultat. Det är bra att barnen lär sig vattenvana och grundläggande simning tidigt.
Sedan testas samtliga elevers simkunnighet varje läsår upp till åk 6 och de elever som bedöms inte
kunna simma erbjuds extra simundervisning. Då prioriteras i första hand åk 6, sedan åk 5, åk 4 osv.
Detta beror på att i åk 6 är simkunnighet ett krav för godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Utöver
denna gemensamma plan för simningen står det varje skola och idrottslärare fritt att erbjuda
ytterligare simundervisning, men det organiseras inte centralt. Ett problem är att få tiderna i
simhallen att räcka till för detta.

Har det dragits in på simundervisningen i de kommunala skolorna och i så fall i vilken omfattning?
Nej, det har inte dragits in på simundervisningen annat än under den tid som simhallen var stängd för
renovering. När den var under ombyggnation kunde endast förskoleklass få simundervisning och inte
övriga årskurser eftersom stora bassängen inte kunde användas.

Har det skett eller sker det nu en förskjutning av skolans ansvar för simundervisningen över till
föräldrarna?
Nej, det har inte skett en förskjutning av skolans ansvar. När det gäller andra färdigheter i skolan som
t ex läsning så uppmanar skolorna vårdnadshavare att läsa med sina barn. Det betyder inte att
skolorna lägger ansvaret för undervisningen på dem, utan beskriver hur man som vårdnadshavare
kan stötta sitt barn om man har möjlighet. På samma sätt uppmanar skolorna vårdnadshavare att om
möjligt stötta sitt barn i sin förmåga att simma. Däremot innebär det inte att skolorna lägger över
ansvaret för undervisningen på dem. Skolornas undervisning pågår oavsett om vårdnadshavare
stöttar sina barn eller inte.

9
Hur kommer du som ordförande i bildningsnämnden att agera för att garantera en fortsatt kvalitativ
simundervisning i de kommunala skolorna där vi säkrar varje elevs rätt att lära sig simma?
Som ordförande känner jag att jag inte behöver ta några ytterligare initiativ i den här frågan. Utifrån
den statistik som finns tillgänglig, med tydlig uppföljning av varje barns utveckling när det gäller
simning och extra undervisning till de som behöver, har bildningsförvaltningen en samlad bild av vilka
individer, grupper eller skolor som behöver mer stöd och kan göra prioriterade satsningar. Självfallet
skulle det vara bra om skolorna hade tillgång till fler tider i simhallen för att erbjuda ännu mer
undervisningstid, men detta måste också balanseras mot allmänhetens rätt att ha tillgång till
kommunens simhall, och mot övrigt innehåll i kursplanen för ämnet idrott och hälsa, som ska hinnas
med under elevernas tid i grundskolan.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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Fråga till kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) om

Barnkonventionens införande
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Sedan 1 januari i
år har barnkonventionen om barnens rättigheter blivit lag i Sverige. Hela samhället, såväl
enskilda som kommuner, föreningar och myndigheter, behöver kunskaper om vad lagen
säger och hur den får genomslag i vardagen.
Kommunfullmäktige samlas regelbundet och våra sammanträden är offentliga. Att i
samband med ett sammanträde informera om barnkonventionen i form av en föreläsning
skulle kunna vara ett sätt att öka kunskapen om den nya lagens krav för att skydda barns
rättigheter.
Jag vill därför fråga kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) följande:
Kan fullmäktige och allmänheten få information om Barnkonventionen genom en
föreläsning vid kommande sammanträde?
Katrineholm 14 januari 2020

Inger Fredriksson, Centerpartiet
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Agenda 2030 i de kommunala bolagen
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att nå
huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och
främja fred och rättvisa. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan det
är varje land. I Sverige har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men
för att agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, akademin och
privatpersoner är engagerade.
Centerpartiet anser att Katrineholm ska gå före och låta Agenda 2030 ligga till grund för
verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att nå så långt som är möjligt måste även kommunens hel- och delägda bolag delta i
Agenda 2030-arbetet.
Centerpartiet yrkar:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens hel och
delägda bolag, där det tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra
till att Katrineholm uppnår målen för Agenda 2030.
Katrineholm 13 januari 2020

Victoria Barrsäter (C)

Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Claudia Grathwohl (C)
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1 (1)
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-14

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Nämndadministration

Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 16 december 2019 till och med den 14 oktober 2022
Kommun: Katrineholm
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: John Ogenholt
Ny ersättare: Malin Andersson
Avgående ledamot: Ceith Landin

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 16 december 2019 till och med den 14 oktober 2022
Kommun: Katrineholm
Parti: Liberalerna
Ny ersättare: Marianne Körling-Ström
Avgående ledamot: Lars Levin

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

