PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum, plats och tid

2021-06-14 Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm, klockan 18:00 – 19:45

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S),
Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S),
Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Jesper Ek (-) (digitalt deltagande), Victoria Barrsäter
(C), Anders Gölevik (C), Fredrik Olovsson (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M),
Cecilia Björk (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson
(MP), Inger Hult (L), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Karin Frisk
(S), Michael Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S),
Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Fredrik
Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Christer Ekstrand (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD),
Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare

Inger Fredriksson (C), Bertil Carlsson (C), Björn Wahlund (L), Linda Rosenlund (S), Börje
Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson
(S), Alf Andersson (S), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare

Martin Edgélius (M) Dag Dunås (KD) (digitalt deltagande), Carl-Johan Forss (KD), Göran
Svenningson (V)

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Underskrifter

Ordförande: Torgerd Jansson (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Linda Rosenlund (S)
Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Justeringens plats
och tid

2021-06-21

Paragrafer

§81- §113

Datum för anslags uppsättande 2021-06-22

Datum för anslags nedtagande 2021-07-15

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Meddelande gällande förtroendevald
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna
Avsägelsen av ledamotsplats i kommunstyrelsen och ny ledamot
Göran Dahlström (S) har från och med den 1 juli 2021 avsagt sin plats som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 - 2022. Detta innebär att vid avsägelse som
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val.
Den ersättande ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som
avgående ledamoten tillhör. I detta fall blir det Cecilia Björk (S) då hon är den första
ersättaren i valsedelsgruppen som benämndes S, M.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:415 111

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Göran Dahlström (S) avsägelse från uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021 och hemställer hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län om ny sammanräkning avseende ledamot för Socialdemokraterna

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse daterad den 27 maj 2021 begärt avsägelse av sin
plats som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021.
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:476 111

Entledigande av ledamot, tillika ordförande och
kommunalråd i kommunstyrelsen samt val av
ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) som ledamot, tillika ordförande
och kommunalråd i kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Söderberg (S) till ordförande tillika kommunalråd i
kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse av daterad 27 maj 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot och tillika ordförande i kommunstyrelsen samt kommunalråd
från och med den 1 juli 2021. Socialdemokraterna nominerar nu Johan Söderberg (S)
som ny ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen.
Då val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har skett genom proportionellt val
ska inte ny ledamot utses genom val av fullmäktige, utan enbart val av ordförande och
kommunalråd.
Beslutet skickas till:
Göran Dahlström
Johan Söderberg
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1129298

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-14

5 (41)

§ 84

KS/2018:527 111

Entledigande och val av gruppledare för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) från uppdraget
som gruppledare i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Söderberg (S) som ny gruppledare för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige från och med den 1 juli
2021 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse daterad den 27 maj begärt avsägelse som
partigruppledare för Socialdemokraterna i fullmäktige från och med den 1 juli 2021.
Socialdemokraterna har inkommit med förslag om att Johan Söderberg (S) ska utses som
ny gruppledare.
Beslutet skickas till:
Göran Dahlström
Johan Söderberg
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1129298

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 85

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-14

6 (41)

KS/2018:477 111

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i
krisledningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) som ledamot och
tillika ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika
ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och
med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse av daterad 27 maj 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot och tillika ordförande i krisledningsnämnden från och med
den 1 juli 2021. Socialdemokraterna nominera nu Johan Söderberg (S) som ledamot och
tillika ordförande i krisledningsnämnden.
I Reglementet för krisledningsnämnden står under § 6 att krisledningsnämnden består
av kommunstyrelsen ordförande, vice och andre viceordförande samt av tre ersättare.
Ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Nämnden utses av
kommunfullmäktige.
Göran Dahlström (S) har också begärt att entledigas från uppdraget som ledamot och
tillika ordförande i kommunstyrelsen vilket behandlas i separat ärende.
Beslutet skickas till:
Göran Dahlström
Johan Söderberg
Krisledningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:479 111

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Malin Sandqvist (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden
till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och
nominerar nu Malin Sandqvist (S) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.
Beslutet skickas till:
Malin Sandqvist
Bygg- och miljönämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:484 111

Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice
ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Michael Hagberg (S) från uppdraget
som ledamot och tillika förste vice ordförande i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Gunnar Ljungqvist (S) som ledamot och
tillika förste vice ordförande i valnämnden till och med den 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Michael Hagberg (S) har i skrivelse daterad 26 maj 2021 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot och tillika förste vice ordförande i valnämnden.
Socialdemokraterna nominerar nu Gunnar Ljungqvist (S) som ny ledamot och tillika
förste vice ordförande i valnämnden.
Beslutet skickas till:
Michael Hagberg
Gunnar Ljungqvist
Valnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:478 111

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i
bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika
ordförande i bildningsnämnden från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika ordförande i
bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har i skrivelse daterad 11 juni 2021 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i bildningsnämnden från och med den 1 juli
2021. Socialdemokraterna nominerar nu Ulrica Truedsson (S) som ny ledamot och tillika
ordförande i bildningsnämnden.
Beslutet skickas till:
Johan Söderberg
Ulrica Truedsson
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:478 111

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) som ersättare i
bildningsnämnden från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Carl-Henrik Gustavsson (S) som ersättare i
bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 11 juni begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu CarlHenrik Gustavsson (S) som ny ersättare i bildningsnämnden.
Beslutet skickas till:
Joakim Truedsson
Carl-Henrik Gustavsson
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:481 111

Entledigande av ledamot och tillika ordförande samt val
av ordförande, ny ledamot och ny ersättare i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och tillika
ordförande i socialnämnden från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Johanna Karlsson som ordförande i socialnämnden från
och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022
3. Kommunfullmäktige väljer Mari Ann Lundin (S) som ny ledamot i socialnämnden från
och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022
4. Kommunfullmäktige väljer Joakim Truedsson (S) som ny ersättare i socialnämnden
från och med den 1 juli till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Karlsson (S) har i skrivelse daterad 14 juni begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i socialnämnden från och med den 1 juli
2021. Socialdemokraterna nominerar nu ledamoten Johanna Karlsson (S) som ny
ordförande, ersättare Mari Ann Lundin (S) till ny ledamot och Joakim Truedsson (S) som
ny ersättare i socialnämnden.
Beslutet skickas till:
Marie-Louise Karlsson
Johanna Karlsson
Mari Ann Lundin
Joakim Truedsson
Socialnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:486 111

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i
vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika
ordförande i vård- och omsorgsnämnden från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och tillika
ordförande i vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 juli till och med den 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Truedsson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot och tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna
nominerar nu Marie-Louise Karlsson (S) som ny ledamot och tillika ordförande i vårdoch omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
Ulrica Truedsson
Marie-Louise Karlsson
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:225 112

Förslag till ledamot i Region Sörmlands regionala
utvecklingsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Region Sörmland att Johan Söderberg (S) ska
väljas till ny ledamot i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har till Region Sörmland avsagt sig platsen som ledamot i den
regionala utvecklingsnämnden. Katrineholms kommun ska därför lämna förslag på ny
ledamot till Region Sörmland som väljer ledamot.
Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Johan Söderberg
Göran Dahlström
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 93

KS/2017:544 212

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V), Tomas Selig (V), Anita Johansson (V), Ylva
G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 maj 2021 § 65 att godkänna upprättat
granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021, att godkänna detaljplan för Luvsjön, etapp
4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun, samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket
överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med
motiveringen att kommunen inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med
hänsyn till bevarande av odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och
miljööverdomstolen som den 15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått
prövningstillstånd.
Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på
granskning 2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden
inom 17 yttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens
kommentarer, ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som
inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 84
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Bygg- och miljönämndens beslut 2021-05-05 § 65
Planbeskrivning, antagandehandling 2
Plankarta, antagandehandling 2
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Granskningsutlåtande 2
Illustrationsplan, granskning 2
Lokaliseringsutredning, granskning 2

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Tony Rosendahl
(V), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 till beslut och Tony Rosendahl (V) och Nicklas
Adamssons (MP) avslagsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 94

KS/2019:393 009

Revidering av Program för privata utförare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av Program för privata utförare.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer
för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
Ett förslag till revidering av nu gällande Program för privata utförare har skickats på
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilaga Sammanställning och besvarande av
remissvar redovisas de inkomna remissvaren.
Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden bland annat i fråga om nämndernas
ansvar.
Till programmet har riktlinjer tagits fram som stöd i arbetet med uppföljningen. I
planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från
varje förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med
arbetet med uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta
nätverk.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 85
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06
Bilaga – Sammanställning och besvarande av remissvar
Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms
kommun
Nu gällande - Program för uppföljning av privata utförare i
Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Christer
Sundqvist (M).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tony Rosendahl (V) yrkar att följande mening i andra stycket,
”Utförares skyldighet att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som kan
lämnat utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan författning eller inte
anses utgöra företagshemligheter enligt lag,” ska ändras till
Utföraren är skyldig att lämna information, dock ej sådant som strider ot lag eller annan
författning eller anses utgöra företagshemligheter enligt lag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på
kommunstyrelsens förslag exkluderat den text som Tony Rosendahls (V)
ändringsyrkande avser. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer hon proposition på den exkluderade texten och Tony Rosendahls (V)
ändringsyrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
textförslag.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 95

KS/2020:13 000

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad Informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Informationssäkerhetspolicy har reviderats utifrån nya lagar, krav och teknisk utveckling
där mål, principer, arbetssätt och ansvar har förtydligats. Klassningsrutiner utifrån
vedertagna klassningsmetoder har tillkommit.
Förslaget till revidering av nu gällande Informationssäkerhetspolicy har skickats på
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilagan Sammanställning av remissvar
redovisas de inkomna remissvaren.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 86
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Sammanställning av remissvar
Informationssäkerhetspolicy
Nu gällande informationssäkerhetspolicy
Inkomna remissyttranden finns att tillgå i akten
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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§ 96

KS/2021:135 040

Revidering av Regler för indrivning av fordringar
(förslag om namnändring till Regler för
kravverksamhet)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för kravverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande regler för kommunens kravverksamhet beslutades om slutet av 2015 (KS
2015-08-17, § 185) Revideringarna syftar till att tydliggöra gällande regler och anpassa
dessa efter förändrade förutsättningar på ett förenklat språk.
Förslaget omfattar bland annat:
Förändringar av benämning, från Regler för indrivning av fordringar till
Regler för kravverksamhet.
Möjlighet att lägga ut del av kravverksamhet på annan part
(inkassoföretag).
Tydliggörande av processen: vem, hur, hänvisning till specifik
lagstiftning samt undantag som till exempel faktureringsavgift.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 87
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19
Förslag - Regler för kravverksamhet
Nu gällande - Regler för indrivning av fordringar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Christer
Sundqvist (M).
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten
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KS/2021:147 049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 737 000 kronor. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och
Katrineholm kommuns andel.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med enligt
lagen om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna.
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den
stora. Projekteringsunderlag för det första delprojektet har tagits fram tillsammans med
PQ Projektledning AB och kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor. Projektet har
anmälts till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti
och september 2021. Projekteringen av renovering av den stora dammen i Hyndevad
kommer sedan ta vid och Hjälmarens vattenförbund kommer då att återkomma kring
kommunal borgen även för denna del.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt
regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringansvar:
Örebro

30,5 %

Eskilstuna

14,5 %

Arboga

6,5 %

Vingåker

4,5 %

Katrineholm

4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB,
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen
för hela beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en interkommunal
fördelning, i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande
ansvarsfördelning för reglering):
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1129298

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-14

21 (41)

Interkommunal fördelning
Örebro

50,8 %

Eskilstuna

24,2 %

Arboga

10,8 %

Vingåker

7,5 %

Katrineholm

6,7 %

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större
krediter kräver kreditgivaren kommunal borgen.
Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar
om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med
en ansökan om kommunal borgen.
Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för
respektive kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre
dammen och sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den
större dammen i ett nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del.
Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett blir 11
miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta
motsvarar för Katrineholm kommun 737 000 kronor utifrån ett interkommunalt
andelstal om 6,7 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 263 000 kronor fördelas
mellan Örebro, Arboga, Eskilstuna och Vingåkers kommuner enligt respektive
interkommunala andelstal.
Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 88
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-05
Ansökan om kommunal borgen för investering inklusive bilagor,
Hjälmarens vattenförbund.
Beslutet skickas till:
Hjälmarens Vattenförbund
Akten
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§ 98

KS/2021:165 042

Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering från 2020 till 2021 av ej påbörjad
investering för vård- och omsorgsnämnden avseende ny gruppbostad på 700 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om årsredovisning och bokslut 2020 KS/2021:28 §48 2020-03-10
för Katrineholms kommun togs beslut om ombudgetering av ej påbörjade investeringar
för nämnderna enligt bilaga 6 i årsredovisningen. I bilagan hade vård- och
omsorgsnämndens begäran ej kommit med. Därför föreslås att deras begäran godkänns
nu.
För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under
nästkommande år, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en
begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel från innevarande år till
nästkommande år i samband med årsredovisningen. Nämnderna måste ange en kort
förklaring till varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska föras om till nästa
år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för
annat ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära
ombudgetering av kvarvarande medel för året. I årsredovisningen för vård- och
omsorgsnämnden 2020 fanns följande begäran, vilket missades i bilaga 6 i kommunens
årsredovisning.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 89
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 99

KS/2020:99 700

Svar på motion om bostad först
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jesper Ek (-), Ylva G Karlsson (MP), John Ogenholt (KD), Marian
Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), Inger
Fredriksson (C), Bertil Carlsson (C), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl
(V), Inger Hult (L), Björn Wahlund (L), Filip Lindahl (SD),Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson
(SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden:
”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid
hemlöshet i Katrineholms kommun”.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen.
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård,
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa
steg för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.
Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och
övriga hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp
med boende. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta
kontrakt men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att
påverka hyresvärdarnas beslut.
Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom
gruppen och försöka motivera dem till stöd.
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Ärendets handlingar
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-05-17, § 79
Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 61
Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Socialnämndens beslut, 2021-02-09, § 14
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Roger Ljunggren (S), Joha Frondelius
(KD), Tony Rosendahl (V), John Ogenholt (KD), Mica Vemic (SD), Birgitta CarlheimGyllensköld (M), Nicklas Adamsson (MP), Anders Gölevik (C), Björn Wahlund (L), Jesper Ek
(-) och Thomas Selig (V).
Förslag och yrkande
Roger Ljunggren (S) yrkar, med in stämmande av Birgitta Carlheim-Gyllensköld, bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), John Ogenholt
(KD), Nicklas Adamsson (MP), Anders Gölevik (C), Björn Wahlund (L), Jesper Ek (-) och
Thomas Selig (V), bifall till motionen.
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till första delen av yrkandet i motion och därmed anslag på
andra delen av yrkandet i motionen.
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 och Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande och Mica Vemics
(SD) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Marian Loley
Joha Frondelius
John Ogenholt
Akten
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KS/2021:8 739

Svar på motion om gratis mensskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V),
John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C)Anders
Gölevik (C), Inger Fredriksson (C) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis
mensskydd. I motionen yrkas att:
”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”
Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.
Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden;
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
undersöka möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och
tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
undersöka möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och
tillkännager detta för regeringen.
Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet
samt utbildningsutskottet.
Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på
sina toaletter.
Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms
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kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid,
om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola
som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om
behov skulle uppkomma.
Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.
Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 62
Folkhälsoutskottets beslut, 2021-04-07, § 3
Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anita Johansson (V), Johan Söderberg
(S), Inger Fredriksson (C). Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (-).
Förslag och yrkande
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anita Johansson (V) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Inger Fredriksson (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
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 respektive Anita Johansson (V) och Tony
Rosendahls (V) yrkande samt Inger Fredrikssons (C) yrkande. Ordföranden finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Anita Johansson
Tony Rosendahl
Akten
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§ 101

KS/2020:287 309

Svar på motion om att dela bil istället för att äga egen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och andra yrkande anses vara
besvarad och motionens tredje och fjärde förslag avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V),
Ylva G Karlsson (MP) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att dela bil istället för att äga en egen.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller flera
bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.
Att kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens förvaltningar bara
behöver använda dagtid får utgöra en bilpool för kommuninvånarna under kvällar och
helger.
Att kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur bilpoolsbilar på ett
fördelaktigt sätt kan få attraktiva uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det
nya Parkeringshuset Loket.
Att kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra åtgärder för att
minska kommuninnevånarnas behov av att äga egen bil.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med service- och teknikförvaltningen,
utrett förslagen i motionen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-26, § 90
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Ordförandens förslag till beslut, 2021-05-17
Motion dela bil istället för att äga egen, 2020-09-18

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Christer
Sundqvist (M) och Tony Rosendahl (V).
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Förslag och yrkande
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) bifall till
motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan
proposition på kommunstyrelsen förslag till beslut och Nicklas Adamssons (MP) och
Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Nicklas Adamsson
Akten
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§ 102

KS/2021:47 109

Redovisning av obesvarade motioner - april 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 april
2021 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige.
Två av motionerna bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.
Då kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars redovisas sammanställningen av
obesvarade motioner i stället i april.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 63
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Sammanställning över obesvarade motioner – april 2021, 2020-04-20
Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:95 751

Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande MarieLouise Karlsson (S) med följande fråga:
”Hur tänker kommunen utveckla det förebyggande arbetet med målet att färre barn ska
fara illa?”

Ärendets handlingar
Interpellationssvar, 2021-05-04
Interpellation om förebyggande arbete för barn, 2021-03-17
Beslutet skickas till:
Akten
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KS/2021:152 025

Motion om att delade turer gör en del personal sjuka
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att delade turer för
en del personal sjuka. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att
Utreda möjligheten att de delade turerna blir frivilliga
Utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de
lediga timmarna, alternativt ta ut i ledighet.”

Ärendets handlingar
Motion om att delade turer gör en del personal sjuka, 2021-04-29
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:154 046

Motion om premiering av goda studieresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om premiering av goda
studieresultat. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att
Ett stipendium på 2 000 kronor införs dör ca 20 elever i åk 9 i
Katrineholms kommunala och fristående skola. Stipendiet ska tilldelas
elever som under sin tid på högstadiet antingen uppvisat synnerligen
goda studieresultat eller gjort stora framsteg i sina studier.
De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni
där elevernas prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt”

Ärendets handlingar
Motion om premiering av goda studieresultat, 2021-04-19
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:155 629

Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa
skolor i områden med socioekonomiska utmaningar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om utökad timplan för
mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Motionen
utmynnar i följande yrkande:
”Att
Rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott
och engelska för eleverna i årskurserna 3, 4 och 6 för att säkerställa att
eleverna går ut sjätte klass med betyg som gör dem förberedda för
studier på högstadiet.
Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden
och i erforderliga delar av eventuellt statsbidrag ”Likvärdig skola”, samt
genom minskat behov av fritidsverksamheten.

Ärendets handlingar
Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden
med socioekonomiska utmaningar, 2021-04-21
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:156 629

Motion om sommarsatsning "Covid-generationen"
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om sommarsatsning ”Covidgenerationen”. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att
Erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren
2021 för att höja sitt meritvärde och därmed säkerställa antingen till
önskad linje på gymnasiet eller för avgångselever på gymnasiet för att
på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg.
Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställer att de unga
som deltar i sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad
sommarjobbsinkomst” enligt kommunens sommarjobbssatsning.”

Ärendets handlingar
Motion om sommarsatsning ”Covid-generationen”, 2021-04-19
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:171 759

Interpellation med svar om mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande MarieLouise Karlsson (S) med följande frågor:
”På vilket sätt kommer ordföranden att verka för att de för kommunen
relevanta delarna i regeringens ”Handlingsplan mot prostitution och
människohandle”2018-02-08 nr II:1 arbetas in i och konkretiseras i
kommunens handlingsplaner mot våld?
Vad ska ordförande göra för att kommunens handlingsplaner mot våld
ska bli konkreta och kunna utgöra ett ”arbetsredskap” för de som
arbetar med eller som behöver stöd i mötet med våldsutsatta eller
våldsutövare?
Efter vårens diskussioner om kvinnovåld, hur ser ordföranden på de
problem som lyfts och vad ser ordförande att det behöver göras kort
sikt?”

Ärendets handlingar
Interpellationssvar
Interpellation om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt
arbete mot prostitution, 2021-05-17
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 109

KS/2021:172 209

Interpellation med svar om Vattenfalls planerade
kraftledningar i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström (S) med följande frågor:
”På vilket sätt kommer ordföranden att verka för att de tänkta
kraftledningarna grävs ner?
Hur arbetar kommunen tillsammans med berörda sakägare inom
kommunen?
Hur tror ordföranden att de ingrepp som sker genom luftledningar
påverkar bilden av kommunen som den gröna kommunen?

Ärendets handlingar
Interpellationssvar, 2021-06-02
Interpellation om Vattenfalls planerade kraftledningar i kommunen,
2021-05-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Göran
Dahlström (S).
Härefter förklaras överläggningen för avslutad.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 110

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna
Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2021
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Ej verkställda beslut första kvartalet 2021

Äldreomsorg (SoL)

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 15 beslut var verkställda vid
rapporteringstillfället.

18 (14 kvinnor, 4 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ.
Vid rapporteringstillfället var 10 kvinnor och 1 man
verkställda eller avslutade.

25 (17 kvinnor, 8 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ. En person har nu sagt ifrån om insatsen.

2 (2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning
(LSS)

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut
(män) verkställda. 1 kvinna har erbjudits plats men
ej svarat trots flera påminnelser.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Bostad med särskild service (SoL)

2 (1 kvinna, 1 man)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Biträde av kontaktperson (LSS + SoL)
Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1
kontaktperson har slutat och den enskilde önskar
inte ny för tillfället pga. oro för smitta. 1
kontaktperson har slutat då den enskilde inte går att
nå. Samordnaren har inte heller lyckats nå den
enskilde. Vid rapporteringstillfället var 1 beslut
(man) verkställt och 1 beslut (kvinna) avslutat pga.
Flytt

6 (4 kvinnor, 2 män)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ. Vid rapporteringstillfället var 1 beslut
(kvinna) verkställt.
2 (män) har på egen begäran sagt ifrån om insatsen.

18 (8 kvinnor, 10 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ.

1 (1 kvinna)

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2021.
För första kvartalet 2021 finns noll (0) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål nr 9736-1.
Överklagat beslut: Kommunfullmäktige beslut den 21 oktober 2019, KS/2019/271-003, §
150
Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725)
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2021:222 759

Motion om Insatser för att möta relationsvåld
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik
(C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska
agera vid upptäckt av våld i nära relationer.
Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid
misstänkt våld i nära relation.”

Ärendets handlingar
Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 112

Avtackning
Kommunfullmäktiges ordförande framför på fullmäktiges vägnar ett tack till
kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunfullmäktige, Göran Dahlström (S),
för hans tid i kommunfullmäktige. Oppositionsrådet, Inger Fredriksson (C), framför ett
tack.
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), tackar politiker och tjänstemän för
den tid som varit.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 113

Trevlig sommar
Kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet med att tillönska alla en trevlig
sommar.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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