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Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Camilla Lundhs (S) avsägelse från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
avseende ledamot för (S).
Sammanfattning av ärendet
Camilla Lundh (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i
kommunfullmäktige.
Karin Österman Sundell
Registrator
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Karin Österman Sundell
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Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman i
tingsrätten
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Lundh (S) från uppdraget som
nämndeman vid Nyköpins tingsrätt.
2. Kommunfullmäktige väljer Pat Werner (S) som nämndeman vid Nyköpings
tingsrätt för tiden till och med den 31 december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Camilla Lundh (S) har i skrivelse den 14 mars meddelat att hon avsäger sig platsen
som nämndeman i tingsrätten. Socialdemokraterna nominerar Pat Werner (S) som ny
nämndeman.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Camilla Lundh
Pat Werner
Nyköpings tingsrätt
Löneenheten
Troman
Akten
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Svar på Interpellation från Joha Frondelius om omfattning och konsekvenser av indragna eller

nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS
1. Hur många personer i Katrineholms kommun har under 2016 och 2017 fått sin personliga
assistans enligt LSS indragen vid ny bedömning, eller nekad vid sin första ansökan till
Försäkringskassan?
Svar: Det är en fråga som du får ställa till Försäkringskassan då Vård- och omsorgsförvaltningen inte
alltid får information om dessa ärenden och för ingen statistik över eventuella avslag från
Försäkringskassan.
2. Vilka insatser erbjuder kommunen som konsekvens av den nekade/förändrade statliga
assistansen samt vad det medfört för den enskilde?
Svar: Om vård och omsorgsnämnden via enskilda utskottet eller delegation till biståndshandläggare
bedömer att personen har rätt till personlig assistans enligt LSS beviljar vi det, dvs. om de
grundläggande behoven är mindre än 20 timmar. Annars finns det andra insatser som kan erbjudas
enligt LSS t.ex. avlösarservice. Vi kan även erbjuda personligt anpassat stöd enligt SoL.
3. Vilka konsekvenser har det medfört för den enskilde att kommunen har tagit över ansvaret för
assistansen?
Svar: När det gäller diskussionen om huvudmannaskap för personlig Assistans så är den fram till en
ny lag har kommit, delade mellan kommunen och Försäkringskassan. Om grundläggandebehov är
mindre än 20 timmar är det ett kommunalt ansvar och är det över 20 timmar är det
Försäkringskassan som har ansvaret. Så där har det inte skett någon förändring när det gäller
ansvaret för personlig assistans
4. Vilken kostnadsökning har det medfört för kommun när man har tagit över ansvaret för
personer med indragen eller nekad statlig personlig assistans?
Svar: Vi kan inte se i våra system huruvida man har haft eller är nekad statlig assistansersättning.
Kostnadsutvecklingen från 2013 visas i tabellen nedan samt andelen som finansieras enligt
försäkringskassan.
2013

2014

2015

2016

2017

Direkta kostnader
personlig assistans

75 517 462

72 854 198

79 071 191

83 379 945

90 142 959

Andel kostnader
täckta från FK

47 %

44 %

49 %

49 %

42 %

5. Hur ser kommunens ekonomiska beredskap ut för förväntade kostnadsökningar för personlig
assistans framöver?
Svar: Beredskapen är att kommunen som helhet har en god ekonomi som kan vara med och stödja
om och när det sker.

Ulrica Truedsson
Ordförande Vård och Omsorgsnämnden

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Ge Katrineholmarna en ätbar park
Det finns människor som bor i Katrineholm och sällan får möjlighet att lämna staden. För den
som saknar bil finns små möjligheter att komma ut på landet. Det betyder att många barn
växer upp utan att se hur vår mat odlas och utan möjlighet att lära sig vilka av våra vilda
växter som är ätliga.
Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser. Vi vill ge
Katrineholmarna information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs,
inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Därför vill vi att Katrineholm ska få en ätbar
park.
En sådan ätbar park finns redan i Seattle i USA. Där kan människor plocka och äta frukt, bär,
grönsaker och nötter. Där har man skapat en park med växter som finns naturligt i regionen,
vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll. Även Örebro har beslutat att anlägga en
ätbar park. Det är goda exempel som Katrineholm skulle kunna följa. En ätbar park i
Katrineholm skulle också bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö, där möten mellan
människor skapas.
En sådan park i Katrineholm skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i
Katrineholm möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker,
örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar i
våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.
I Katrineholm har vi närhet till vatten och närhet till friluftsområden men vi saknar en ätbar
park. En ätbar park kan med fördel anläggas i samband med att man utvecklar till exempel
Sveaparken eller på annan lämplig plats i Katrineholm.
Vänsterpartiet yrkar därför


att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park
där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 9/3 - 2018

Olof Carlsson (V)

