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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 18:00 – 21.00

Beslutande

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), Christer
Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L),
Jesper Ek (L), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus
Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S),
Nicklas Adamsson (MP), Inger Hult (L), John Ogenholt (KD) (fr.o.m. § 18), Marian Loley (KD), Joha
Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg
(S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Gunnar Ljungqvist (S),
Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström
(S), Fredrik Ahlman (M), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD),
Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare

Anders Gölevik (C), Dag Dunås (KD) (t.o.m. § 17), Linda Rosenlund (S), Börje Söderström (S),
Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Ami Rooth (MP), Britt Gustafsson (SD)
Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M), Ismaail Mahamed Mahammud
(M), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), CarlJohan Forss (KD), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina
Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V)

Ersättare

Övriga
deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Utses att justera

Gunnar Ljungqvist (S), Anders Gölevik (C)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2020-03-02

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§15 - §31

………………………………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

………………………………………………………
Torgerd Jansson (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Gunnar Ljungqvist (S)

Anders Gölevik (C)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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KS/2018:527 111

Entledigande och val av gruppledare för Liberalerna i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Jesper Ek (L) från uppdraget som gruppledare för
Liberalerna i kommunfullmäktige från och med den 1 mars 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Wahlund (L) som ny gruppledare för
Liberalerna i kommunfullmäktige från den 1 mars 2020 fram till och med den 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som partigruppledare för
Liberalerna i fullmäktige från den 1 mars 2020.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning framför Ewa Callhammar (L) yrkande om att
Björn Wahlund (L) ska utses till ny gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige.
____________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek (L)
Björn Wahlund (L)
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:482 111

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Gölevik (C) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Thorbjörn Eriksson (C) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har i skrivelse daterad 5 februari 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Centerpartiet nominerar nu
Thorbjörn Eriksson (C) som ersättare i service – och tekniknämnden.
____________________
Beslutet skickas till:
Anders Gölevik (C)
Thorbjörn Eriksson (C)
Service – och tekniknämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:488 111

Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Hanna Loffart som ersättare för
överförmyndaren från och med xxxxxxxxxxxxxxx 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Sirpa Abben som ny ersättare för
överförmyndaren från och med aktuell xxxxxxxxxxxxxx 2020.

Sammanfattning av ärendet
Hanna Loffart har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare för
överförmyndaren under tiden för sin xxxxxxxxxxxxxx 2020. Förslag till ny ersättare
för perioden som Hanna Loffart är xxxxxxxxxxx är Sirpa Abben.
____________________
Beslutet skickas till:
Hanna Loffart
Sirpa Abben
Överförmyndaren
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:467 111

Val av ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Karlsson (M) till ersättare i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023 (vid förbundsstämman).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023.
Platsen som ersättare har varit vakant och nu nominerar Moderaterna Anders Karlsson
(M) som ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
____________________
Beslutet skickas till:
Anders Karlsson (M)
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:447 759

Upphandling av vård och sociala tjänster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Katrineholms kommun tecknar avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande upphandling av extern vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde från och med 1 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.
Vid socialnämndens sammanträde 18 december 2019 beslutades att, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, förvaltningen får i uppdrag att
teckna avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård
och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.
Under kommunstyrelsens beredning har gällandedatumet ändrats från den 1 januari till
den 1 mars. Detta för att inte föregå kommunfullmäktiges beslut. Ändringen har skett i
samråd med socialförvaltningen.

Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Socialnämndens beslut, 2019-12-18, § 135
Information Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av
vård från Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Roger
Ljunggren (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Marie-Louise Karlsson (S) och Roger Ljunggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:358 009

Revidering av handlingsplan CEMR
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nu gällande handlingsplanens giltighetstid gick ut i december
2019 lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder om en revidering av
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande
plan med budget 2020-2022.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen
av Katrineholms kommuns arbete med genusmedveten styrning och är att betrakta som
ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med genusmedveten styrning utgår
redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.
Handlingsplanen skickades ut på remiss och utefter inkomna remissvar har det
utarbetats ett förslag till nya handlingsplan. Det är viktigt att understryka och påminna
om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i
deklarationen. Exempel på detta är arbetet inom områden som utbildning, hälsa samt
säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna
handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån vårt
jämställdhetsarbete under kommande period.
De inkomna underlagen har lett till dessa prioriterade artiklar varav tre stycken
kommer att gälla för samtliga nämnder samt övriga artiklar kommer ha en eller
flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.
Kulturnämnden önskade tillägg med artikel 20 – Kultur, idrott och fritid, vilket så också
har gjorts. Övriga nämnder hade inga synpunkter på förslaget.

Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 9
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-10
Förslag – Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nu gällande - Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nämndernas remissvar (finns tillgängliga i akten)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Inger
Fredriksson (C).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkanden
Anneli Hedberg (S) och Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:419 009

Antagande av förbundsordning kommunalförbundet
Sydarkivera
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi.
2. Vidare att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från
och med år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder digital slutförvaring av handlingar
samt råd och stöd kring arkiv och informationshantering. Som medlemskommun får
man därmed tillgång till ett digitalt slutarkiv som ersätter vårt fysiska arkiv. Det fysiska
arkivet kommer fortsatt finnas kvar för bevarande och hantering av befintliga
handlingar.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018, § 127 att teckna en avsiktsförklaring om
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under 2019 har ett arbete pågått med
att förbereda kommunerna i Sörmland samt etablera ett lokalkontor.
Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under 2020 även
fatta beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsstyrelse samt besluta om
nytt arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet.
I samband med beslut om avsiktsförklaring 2018 budgeterades kostnaden i
Övergripande plan med budget för medlemskapet i Sydarkivera.
Avsiktsförklaringen kostade under 2019-2020 4 kronor per invånare och år.
Medelemsavgiften från och med 2021 kostar 27 kronor per invånare och år.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
 Förbundsfullmäktiges beslut, 2019-04-05, § 16
 Förbundsordning inklusive bilagor
 Verksamhetsplan 2020 med budget och ekonomisk plan för 2021-2022
____________________
Beslutet skickas till:
Sydarkivera
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 22

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-24

11 (24)

KS/2020:18 003

Revidering av attestreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av attestreglementet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande attestreglemente (KF 2019 § 22) omfattar beloppsgränser för attest och
signering av fakturor. Beloppen reglerar samtidigt beloppen vid investeringar. Vid större
investeringar kan därmed fakturabeloppet överstiga den beslutade beloppsgränsen och
fakturan ska då attesteras av kommundirektör eller ekonomichef.
Då kunskap och kontroll av investeringens genomförande finns inom respektive
förvaltning föreslås ett tillägg till gällande attestreglemente: Vid investeringar beslutade av
kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som ryms inom
investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 11
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-10
 Förslag - Attestreglemente
____________________
Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 23

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-24

12 (24)

KS/2019:153 219

Svar på motion om klimatsmart byggande i
Katrineholm 2.0
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bygg- och
miljönämndens beredning av ärendet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik
(C), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita
Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Ami Rooth (MP).

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP) har inlämnat en motion om
klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt ska
uppföras i trä.
Att man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.
Att Katrineholms kommun i sina ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all
nybyggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation
ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.”
Ärendet har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden samt Katrineholm Fastighets
AB (KFAB).
Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträdet den 11 december 2019 § 131 att
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet beskrivs
hur arbetet kring dessa frågor ser ut idag. Bland annat nämns att förvaltningen har i
uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och att det idag till exempel skrivs in i samtliga exploateringsavtal att
byggnaders specifika energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, att
man ska källsortera samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Förvaltningen belyser också att ett krav på Miljöbyggnad Guld gällande nybyggnation
eller ombyggnation innebär ökade byggkostnader.
KFAB meddelar att de avstår från att yttrar sig.
I KFABs dokument Standard för projektering och utförande av bygg- och installationsarbeten
daterad 2019-11-12 står det, bland annat, att alla nya hus som byggs ska utföras som
Miljöbyggnad Silver, med undantag för bostäder där solvärmelasten får vara brons.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 12
Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-12-11, § 131
Motion från Miljöpartiet om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0, 2019-04-15

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Christer
Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Tony
Rosendahl (V) att motionen ska anses besvarad.
Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag och Nicklas Adamsson (MP) med fleras yrkande. Hon finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Nicklas Adamsson (MP)
Ylva G Karlsson (MP)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:166 719

Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra
olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att verkställa
motionen inom befintlig ram.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD),
Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en motion om
att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på katrineholm.se.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommuns hemsida uppdateras med jämförbar information om
hemtjänstutförarna enligt motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.”
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som ställer sig positiv till
motionen och att publicera jämförbar information mellan olika hemtjänstutförare i
kommunen. Idag publiceras information om de olika hemtjänstutförarna men ingen
jämförbar information mellan dem. Förvaltningen behöver närmare undersöka hur en
sådan presentation kan se ut.

Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 13
Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-12-05, § 119
Motion från Kristdemokraterna om att det saknas möjlighet att jämföra olika
hemtjänstutförare på katrineholm.se, 2019-04-26

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica
Truedsson (S) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), bifall till motionen.
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag samt Joha Frondelius (KD) och Jesper Eks (L) yrkande. Hon
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Ceith Landin (KD)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 25

Sammanträdesdatum

Sida
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KS/2019:230 751

Svar på motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och
Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders Gölevik
(C), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita
Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP) och Ami Rooth (MP).

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.”
Motionen har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Socialnämnden redogör i sitt remissvar för sina rutiner och arbetssätt vid händelse av
avhysning samt konstaterar att man uppfyller myndighetsuppdraget. Bedömningen är
att nollvision redan är en ambitionsnivå. Ytterligare förebyggande arbete utanför
myndighetsuppdraget förutsätter beslut om uppdrag till socialförvaltningen.
KFAB konstaterar i sitt remissvar att man har fastslagna rutiner vid eftersläpande
betalningar som innebär tidiga åtgärder och kontakter med socialförvaltningen,
kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag. Under den period dessa rutiner
varit i bruk har ingen barnfamilj avhysts på grund av eftersläpande betalningar.

Ärendets handlingar








Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 14
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Socialnämndens beslut, 2019-10-23, § 119
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Remissvar Katrineholms Fastigheter AB 2019-11-29
Motion från Vänsterpartiet om nollvision mot vräkning av barnfamiljer , 2019-06-07

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Anita Johansson
(V), Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Thomas Selig (V), Göran
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Dahlström (S), Johanna Karlsson (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och Anders Gölevik
(C).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Anita Johansson (V), Joha Frondelius (KD)
och Thomas Selig (V) bifall till motionen.
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Anders Gölevik (C), att motionen ska anses
besvarad.
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), Johanna
Karlsson (S) och Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och vart och ett av de framställda yrkandena.
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 26

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 19.30.
Överläggningarna återupptas klockan 19.55
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 27

Sammanträdesdatum
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KS/2019:350 028

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till personalutskottets
yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (L), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C),
Anders Gölevik (C), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD),Thomas
Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion vilken utmynnar i följande
yrkanden:
”Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad (eller
motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att
själva lägga ut beloppet
Personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydligt mätbara mål.”
Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av
bidraget är något som bör ses över.
Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget.

Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-29, § 15
Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Personalutskottets beslut, 2019-12-04, 31
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Motion från Jesper Ek (L) och Inger Hult (L) om ett friskvårdsbidrag för alla,
2019-10-16

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S),
Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L),
Claudia Grathwohl (C) och Göran Dahlström (S).
Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar i första hand, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha
Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C), på återremiss för precisering av kostnader och
klargörande om lokala företag skulle välja att inte ansluta sig.
I andra hand yrkar Jesper Ek (L), med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha
Frondelius (KD), bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Göran Dahlström (S), att frågan ska
avgöras idag och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag avser hon att ställa
proposition på kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (L) med fleras yrkande om bifall
till motionen. Fullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen.
Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Jesper Ek (L)
med fleras yrkande om bifall till motionen. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek (L)
Inger Hult (L)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 28
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KS/2019:349 609

Svar på interpellation om besparingar inom förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor:




”Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan?
Gör man någon konsekvensanalys?
Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?”

Ärendets handlingar



Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M), 2019-10-24
Interpellation från Inger Hult (L), 2019-10-15

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Christer Sundqvist
(M).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 29
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KS/2020:62 636

Interpellation med svar om vinterlovsaktiviteter för alla
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande med följande
frågor
1. ”Hur stor andel av aktiviteternas målgrupper bor i respektive utanför tätorten?
2. Hur många landsbyggnadsbarn har inte busskort
3. Hur gick resonemanget på programmet och dess lokalisering planerades och
fastställdes?
4. Saknas lokaler för aktiviteter i kransorterna?”

Ärendets handlingar



Interpellationssvar från Cecilia Björk (S), 2020-02-11
Interpellation från Jesper Ek (L), 2020-02-10

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Cecilia Björk (S), Mariam
Yssin Mahi (S), Sten Holmgren (C) och Göran Dahlström (S).
Härefter förklaras överläggningen för avslutad.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 30
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KS/2020:54 383

Motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”

Ärendets handlingar
 Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020-02-02
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 31

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 20
januari 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti Kristdemokraterna
Ny ersättare Carl-Johan Forss
Avgående ersättare Malin Andersson
Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2019
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende
3 (1 kvinna, 2 man)
Upplysning: Två beslut (män) kommer att verkställas den1 februari respektive 15
februari 2020. En kvinna har tackat nej erbjudande.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad som planeras
vara färdigställd 2020.
1 (man) har skrivit kontakt 2019-03-15 men ännu inte flyttat in.
Biträde av kontaktperson
5 (1 kvinna, 4 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 3 beslut (2 män och 1 kvinna) verkställda.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

