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Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00-19.30
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), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L) (jäv § 103), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C),
Ann-Charlotte Olsson (C), 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), Inger Hult (L), 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) (jäv § 103), Mariam Yassin Mahi
(S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Abdulahi Hassan (S),
Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Zeljko
Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Elsie Egelstål
(SD)
Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S), Rue Lindqvist (V), Britt
Gustafsson (SD), Leif Hanberg (S) (§ 103)
Fredrik Ahlman (M), Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M),
Inger Fredriksson (C), John Ogenholt (KD), Dag Dunås (KD), Leif Hanberg (S), Anne
Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), BrittInger Karlsson (S), Göran Svenningson (V), Gunvor G Ericson (MP), Ami Rooth (MP)
T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Thomas Selig (V)
Stadshuset Gröna Kulle 2019-06-24
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…………………………………
Marie Sandström Koski
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…………………………………
Torgerd Jansson (S)
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…………………………………
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2019-06-17

§ 95

Sammanträdets laga tillkomst
Kommunfullmäktige godkänner utsänd kallelse med ändringen att ärendet om
Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden beslutas före ärendet Förslag
till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande
produkter och Alkohollagen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 96

Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden
(KS/2019:207)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till reviderat reglemente för bygg- och
miljönämnden.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett förslag på reviderat reglemente för
nämnden. Anledning för revideringen är att tobakslagen och lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 86
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21
• Protokollsutdrag bygg-och miljönämnden 2019-05-22, § 62
• Förslag till reglemente för bygg-och miljönämnden
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 97

Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet
enligt Lag om tobak och liknande produkter och
Alkohollagen (KS/2019:208)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa för bygg-och miljönämndens
verksamhet.
2. Taxan gäller från den 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska
tillämpas från den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 ersätts Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Enligt den nya lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn
vilket inarbetats i förslaget till ny taxa. Övriga ändringar kan ses som revideringar
utifrån den nya lagen.
Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, bortsett från den del som avser årlig
tillsynsavgift som föreslås träda i kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019
redan är debiterad enligt gällande taxa.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 85
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21
Protokollsutdrag från bygg-och miljönämnden 2019-05-21, § 63
Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter
Nuvarande taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter 2018-12-05, § 184

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Michael
Hagberg (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 98

Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och
förtroendevalda i Katrineholms kommun (KS/2019:132)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet
Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda
i Katrineholms kommun till och med 2022-12-31.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Victoria
Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ceith Landin (KD), Marian Loley (KD),
Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Rue Lindkvist
(V).
Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda
och förtroendevalda i Katrineholms kommun har passerats och kommunfullmäktige
har att besluta om ny giltighetstid. Styrdokumentet har skickas ut på remiss till
samtliga nämnder. Inga synpunkter har inkommit.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 87
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-15
Styrdokument - Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda
och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C) och Ylva G Karlsson
(MP).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Victoria
Barrsäter (C) och Ylva G Karlsson (MP), på ändring i dokumentet med att
alkoholhaltiga drycker vid representation inte ska bekostas av kommunen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

6

2019-06-17

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta
ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Joha Frondelius (KD)
med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 99

Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för
Katrineholms förtjänsttecken m.m. (KS/2019:194)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för styrdokumentet Regler för
Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en
översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av
respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.
För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har
bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. En redaktionell ändring har
genomförts efter det att ärendet varit på remiss hos berörda nämnder, ordet
förtroendeman har ersatts med ordet förtroendevald.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 88
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
• Förslag till revidering av Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 100

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
(KS/2019:146)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den föreslagna revideringen av Reglemente för kommunstyrelsen har efter att beslut
fattats i kommunstyrelsen den 24 april skickats på återremiss. Skälet för detta var
förenkling av texten i skrivelsen.
I och med det nya kontaktcentret har ansvaret för konsumentrådgivningen och
konsumentpolitik övergått till kommunledningsförvaltningen från service-och
tekniknämnden. Detta gav anledning till en revidering av service- och
tekniknämndens reglemente vilket beslutades den 2019-04-15 i kommunfullmäktige.
Som följd behöver även kommunstyrelsens reglemente revideras. Ändringen
innefattar ett tillägg i § 3 samt § 20 enligt följande:
§3
• Kommunens konsumentvägledning
§ 20
Kommunens konsumentvägledning
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning.
Konsumentvägledningen kan stödja invånare att hitta information om sina rättigheter
och skyldigheter som konsument.
En konsekvens av tillägget blir att numreringen av paragraferna ändras. Vissa
redaktionella förändringar har även gjorts. Ändringarna redovisas i det bifogade
förslaget. Den röda texten är förslag till ny text och den överstrukna texten föreslås
tas bort.
Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 89
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms
kommun
_________________
•
•
•

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvatlningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 101

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB
(KS/2019:202)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda borgensåtagande gentemot Katrineholm
Vatten och Avfall AB om 624 000 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB har en lånportfölj uppgående till 580 000 000
kronor vilket bolaget erhöll i samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige
2018-11-19, § 147.
Kommunfullmäktige godkände 2019-01-21, § 9 tilläggsinvesteringar inom bolaget.
För att kunna finansiera årets utbetalningar av dessa investeringar begär nu bolaget en
höjning av borgensramen avseende 2019 så att nyupplåning kan göras med
borgenssäkerhet. Beräkningar visar att borgensramen behöver höjas med 40 000 000
kronor vilket innebär en ny borgensram om 624 000 000 kronor.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 90
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21
Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Hartman (M), Joha
Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 102

Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med
Katrineholms Industrihus AB (KS/2019:152)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2018. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2018 på 9 342 000 kronor för KFAB och
1 653 000 kronor för KIAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens
finansiella ställning per den 31 december 2018 samt att förvaltningsberättelserna är
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som
kommunens revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med
kommunens årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning
med KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 91
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 201904-30
Sammanträdesprotokoll KFAB, 2019-03-18
Årsredovisning 2018 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young,
samt lekmannarevisorns granskningsrapport
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2019-03-18
Årsredovisning 2018 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young,
samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 103

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland
(KS/2019:171)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt att i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Jäv
Roger Ljunggren (S) och Ewa Callhammar (L) anmäler jäv.
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 med
revisionsberättelse till medlemskommunerna. Varje fullmäktige i
medlemskommunerna har att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets
styrelse.
Förbundet redovisar ett negativt resultat på - 7 800 tkr jämfört med 565 tkr för år
2017.
Målet Budget i balans är därmed inte uppfyllt. Resultatet beror på
avvecklingskostnader då den verksamhet som ingått i förbundet övergått till en
gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Hade inte förbundet haft kostnader
för avveckling samt för framtida pensioner hade förbundet istället visat ett positivt
resultat på 300 tkr.
Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande och att
styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Styrelsen anses sammantaget ha bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och i ekonomiskt hänseende på ett
tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna tillstyrker därför att
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets Sörmlands styrelse
och de enskilda ledamöterna för år 2018.
Då Regionförbundet Sörmland har avvecklats har förbundet inkommit med en
slutredovisning samt förvaltningsberättelse vilka bifogas ärendet.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 201905-29, § 92
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2019-04-30
Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, 2019-04-12, § 4
Årsredovisning 2018, Regionsförbundet Sörmland
Revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Slutredovisning och förvaltningsberättelse för Regionförbundet Sörmland
(tillhörande bilagor finns i akten)
________________
•

Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 104

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (KS/2019:191)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt lägger
årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
årsredovisning för 2018 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas
granskning av densamma.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppvisar ett nollresultat för 2018. Budgeten för
helår uppgår till 0 mkr. Medlemsbidraget uppgår till 643 mkr och
verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 844
mkr.
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den
31 december 2018. Därför tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för förbundets
direktion och de enskilda ledamöterna.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-0529, § 93
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2019-03-15, §
2
Årsredovisning 2018 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Revisionsberättelse för år 2018
Granskning av årsbokslut 2018, EY

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Göran
Dahlström (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 105

Svar på motion "rätt till deltid" (KS/2018:337)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om ”rätt till deltid” med hänvisning till
personalutskottets yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte
Olsson (C), Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion med följande yrkande ”Att Katrineholms
kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och
ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.”
Rekryteringsbehovet inom Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) varierar över tid
och mellan stationer. För närvarande är det stabilt på samtliga stationer, förutom i
Julita där det finns behov av förstärkning. För att anställas som RiB (Räddningstjänst
i Beredskap) är det betydelsefullt att arbeta och bo i närheten av aktuell station. Av
den anledningen är rekryteringsunderlaget till station i Katrineholms tätort relativt
tryggt över tid. Av samma anledning är det svårare att tillgodose behoven till
stationerna i kransorterna där antalet arbetsplatser är
begränsade.
Personalutskottet konstaterar vid beredningen av ärendet följande:
Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler
anställda i VSR. Dels utifrån behovet av att arbeta och bo i närheten till station, dels
utifrån att en RiB-anställning inte ska ses som en huvudsyssla. Katrineholms
kommun är däremot positivt inställda till att anställda medarbetare inom kommunen
också har en tjänst som RiB. Det förutsätter ett gott samarbete mellan kommunens
förvaltningar och VSR i syfte att hitta gemensamma lösningar för att öka
förutsättningar och möjligheterna för anställningsformen.
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har under vidare beredning av ärendet inhämtat
uppgifter från VSR om att deltidsbrandman är likställt med en RiB personal/ RiB
anställning (räddningstjänst i beredskap).
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 94
Ordförandens förslag till beslut 2019-05-14
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Personalutskottets protokollsutdrag, 2019-03-13, § 10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-06
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

•

Sammanträdesdatum
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Motion om ”rätt till deltid”, 2018-07-18

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Lars
Härnström (M), Sten Holmgren (C) och Fredrik Ahlman (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) (som oppositionsråd) yrkar, med instämmande av Sten
Holmgren (C) bifall till motionen.
Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta
ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Inger Fredrikssons
(C) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 106

Svar på motion om Bättre brandberedskap (KS/2018:339)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till det remissvar
som inkommit från Västra Sörmlands Räddningstjänst samt
kommunledningsförvaltningens beredning.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion i vilken Centerpartiet yrkar:
”Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar
fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som
komplement till ordinarie beredskap.”
Ärendet har remitterats till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).
I det remissvar som inkommit från VSR framgår att förberedelser redan pågick för att
teckna ett avtal med MR Sörmland (Maskinringen Sörmland) gällande bättre
brandskydd vid bränder i skog och mark. De flesta lantbrukarna är anslutna till MR
Sörmland och ett avtal skulle innebära en uppdatering av existerande resurser. Efter
samtal med VSR framgår att ett avtal med MR Sörmland är tecknat. MR Sörmland
har ett befintligt resursregister och arbetar för närvarande med en ytterligare
inventering. Således är arbetet med en förteckning av resurser pågående.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 95
Ordförandes förslag till beslut, 2019-05-14
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-09
Motion om bättre beredskap, 2018-07-26
Sammanträdesprotokoll Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-02-27, 16

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christer
Sundqvist (M), Sten Holmgren (C) och Fredrik Ahlman (M).
Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) (som oppositionsråd) yrkar, med instämmande av Christer
Sundqvist (M) och Sten Holmgren (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

18

2019-06-17

§ 107

Svar på motion om att undvika vilseledande
marknadsföring av Katrineholms kommun (KS/2019:158)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens beredning.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Rue Lindkvist
(V) och Victoria Barrsäter (C).
Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har lämnat in en motion
om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun. I motionen
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att
minska risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.”
Kommunen har nyligen ändrat sin grafiska profil och motionärerna anser att den
grafiska profilen behöver kompletteras med en bildpolicy.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nya grafiska profilen innehåller ett
avsnitt som reglerar kommunens bildkommunikation. Därmed ses inget behov av en
särskild bildpolicy.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-29, § 96
Ordförandes förslag till beslut, 2019-05-23
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21
Motion – ”Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun”,
2019-04-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Victoria
Barrsäter (C), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Ceith Landin (KD) och
Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkanden
Tomas Selig (V) yrkar, med instämmande av Viktoria Barrsäter (C), bifall till
motionen.
Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till
propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta
ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas Seligs (V)
med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Thomas Selig
Victoria Barrsäter
Jesper Ek
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 108

Svar på interpellation om det är möjligt att pröva
intraprenad i äldreomsorgen i Katrineholm (KS/2019:206)
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande med följande fråga
Är du beredd att pröva intraprenad inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S)
Interpellation från Inger Fredriksson (C), 2019-05-20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ulrica
Truedsson (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 109

Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
(KS/2019:230)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en
motion om Nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Motionen utmynnar i följande
yrkande
”Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt
motionens intentioner.”
Ärendets handlingar
Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V),
2019-06-07
_________________
•

Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
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§ 110

Trevlig sommar
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) avslutar kvällens sammanträde
med att tacka ledamöter och ersättare för goda insatser under våren och tillönskar alla
en trevlig och vilsam sommar.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

