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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00-21.10 

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), Lars 

Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa 

Callhammar (L), Jesper Ek (L), Sten Holmgren (C), Fredrik Olovsson (S) (fr.o.m. § 82), 

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), 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), Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), 

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp 

(SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Elsie Egelstål (SD) 

Beslutande
ersättare

Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson (C), John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S) 

(t.o.m § 81), Börje Söderström (S), Britt Gustafsson (SD), Camilla Hermansson (SD) 

Ersättare Milos Smitran (M), Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD), Linda Rosenlund (S), Johanna 

Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Berit Örtell (S), 

Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson 

(S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami Rooth (MP),  

Övriga  
deltagande

t.f nämndadministrativa chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck
 

Utses att justera Johan Söderberg (S), Ewa Callhammar (L) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset Gröna Kulle 2019-05-27 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer §73 - §94

Marie Sandström Koski 

Ordförande ………………………………… ………………………………… 

Torgerd Jansson (S) §§73-85, 87-94 Mirjana Cvrkalj (M) § 86 

Justerande ………………………………… 

Johan Söderberg (S) 
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Ewa Callhammar (L) 
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §73 - §94 
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datum

2019-05-20 

Datum för 
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2019-05-28 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-06-21 
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Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

 

 

§ 73 

Entledigande och val av nämndeman vid Nyköpings 
Tingsrätt  (KS/2019:172)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Olof Carlsson (V) från uppdraget som 

nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt från och med 2019-05-31. 

2. Kommunfullmäktige väljer Thomas Halvarsson (V) som ny nämndeman vid 

Nyköpings Tingsrätt för tiden från och med 2019-06-01 till och med 2019-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Olof Carlsson (V) har i skrivelse den 29 april meddelat att han avsäger sig platsen 

som nämndeman i tingsrätten. Vänsterpartiet nominerar Thomas Halvarsson (V) som 

ny nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Olof Carlsson  

Thomas Halvarsson 

Nyköpings Tingsrätt 

Troman  

Akten 
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§ 74 

Val av suppleanter till KFV Marknadsföring  (KS/2019:75)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige nominerar Mia Melvinsson och Andreas Nord till suppleanter i 

KVF Marknadsföring. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB. Bolagets verksamhet 

ska vara marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm 

och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård.  

 

Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt 

marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler 

besökare till Katrineholm. 

 

Kommunen disponerar två platser som ordinarie ledamöter och två suppleantplatser i 

styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 37 att utse två personer till 

ordinarie ledamöter men att avvakta med att nominera två suppleanter. 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

De utsedda 

KFV Marknadsföring AB 

Troman 

Akten 
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§ 75 

Val av styrelse till Stiftelsen Installatörernas 
Utbildningscentrum (IUC)  (KS/2019:196)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för stiftelsen för 

Installatörernas Utbildningscentrum som längst fram till och med maj 2023: 

 

Lars Härnström (M) - ordförande (Katrineholms kommun) 

Johan Söderberg (S) - vice ordförande (Katrineholms kommun) 

Inger Fredriksson (C) - ledamot (Katrineholms kommun) 

Anne-Lee Bertenstam - ledamot (SKVP) 

Erik Österlund - ledamot (Svensk ventilation) 

Johan Mossling - ledamot (IN) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse styrelse till Stiftelsen Installatörernas 

Utbildningscentrum (IUC). Styrelsen ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.  

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum  

Troman 

Akten 
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§ 76 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden  
(KS/2018:478)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige enledigar Petri Henriksson (L) från uppdraget som ersättare 

i bildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Sylvia Clason (L) som ersättare i bildningsnämnden 

till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petri Henriksson (L) har i skrivelse daterad 2019-05-13 begärt att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar nu Sylvia 

Clason (L) som ny ersättare i bildningsnämnden 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Petri Henriksson 

Sylvia Clason 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 77 

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  (KS/2018:486)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Emilia Tennmyr (C) från uppdraget som ledamot 

i vård- och omsorgsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Ann-Charlotte Olsson (C) som ny ordinarie ledamot i 

vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

3. Kommunfullmäktige utser Sten Holmgren (C) som ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Emilia Tennmyr (C) har i skrivelse daterad 2019-05-14 begärt att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Centerpartiet har 

nominerat Ann-Charlotte Olsson (C) ordinarie ledamot. Ann-Charlotte Olsson (C) är i 

nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Centerpartiet har nominerat Sten 

Holmgren (C) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Emilia Tennmyr  

Ann-Charlotte Olsson 

Sten Holmgren  

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 78 

Val av röstombud samt ersättare röstombud till 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund  (KS/2019:205)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Michael Hagberg (S) till röstombud och Martin Edgélius 

(M) till ersättare röstombud i Hjälmarens Vattenvårdsförbund från och med ordinarie 

årsstämma 2019 till årsstämma 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse röstombud samt ersättare till röstombudet till 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund.  

 

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och en viktig vattenförsörjare för 

hundratusentals människor och är en inkomstkälla för professionella fiskare. 

 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, 

föreningar och övriga intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller 

grundvatten inom Eskilstunaåns avrinningsområde. 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och yrkar 

att Michael Hagberg (S) utses till röstombud och Martin Edgélius (M) till ersättare 

röstombud i Hjälmarens Vattenvårdsförbund. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

De utsedda 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund 

Troman 

Akten 
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§ 79 

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland  
(KS/2019:124)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet 

Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 19 mars 2019 att godkänna 

årsredovisningen och bokslutet för 2018 och överlämna den till respektive 

fullmäktige i medlemskommunerna. 

 

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2018 på 

sammanlagt 356 000 kronor.  

 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med 

1,1 Mkr jämfört med föregående år. För Katrineholms del uppgick anslaget till  

3 322 000 kronor 2018 (jämfört med 3 223 000 kronor 2017). 

 

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 

förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer 

i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 inte är uppfyllt. Revisorerna 

tillstyrker att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen och de 

enskilda ledamöterna i den samma ansvarsfrihet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-24, § 69 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02 

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2018 – Vårdförbundet Sörmland 

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2019-03-25, § 14 

 Årsredovisning 2018 – Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsberättelse 2018 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Roger Ljunggren (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vårdförbundet Sörmland 

Akten 
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§ 80 

Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"  
(KS/2018:302)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till 

bygg- och miljönämndens yttrande.  

 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Sten Holmgren (C), Inger 

Fredriksson (C), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har lämnat in 

en motion om att införa ”Rättviksmodellen”. I motionen lämnas följande yrkande: 

 

”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms 

kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.” 

 

Yttrande bygg- och miljönämnden 

Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden, vilken anser att motionen bör 

ses som besvarad och överlämnar också samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 

som sitt eget. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt 

överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning och 

frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.  

 

Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om en ny 

avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ årlig 

avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör föreslås det 

införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär att alla 

tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontroll är tvungna att använda 

efterhandsdebitering. 

 

Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit 

fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Avsikter 

finns för ett införande av SKL:s avgiftsmodell från och med år 2020 under 

förutsättning av erforderliga politiska beslut.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-24, § 70 

 Ordförandens förslag till beslut, 2019-0409 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08 

 Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson 

(C), 2018-06-18 
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 Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05, § 183 

 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22 
 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Michael 

Hagberg (S), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) och Sten Holmgren (C). 

 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Sten 

Holmgren (C), bifall till motionen. Michael Hagberg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 

godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på 

kommunstyrelsens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Inger Fredriksson  

Sten Holmgren  

Ann-Charlotte Olsson  

Akten 
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§ 81 

Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm  
(KS/2019:101)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Överläggningen förklaras avslutad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 

med följande frågor 

 

”Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så fall 

vad när det gäller 1-3 år, 4-5 år samt blandade grupper? 

Max antal barn per förskola?” 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2019-03-06  

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Johan 

Söderberg (S), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 82 

Interpellation med svar om hur Katrineholm hanterar 
återvändande IS-terrorister  (KS/2019:126)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mica Vemic (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 

följande fråga 

 

”Hur hanterar Katrineholms kommun frågan om återvändande IS-terrorister?” 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2019-03-29 

 Interpellation från Mica Vemic (SD), 2019-03-28 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Göran 

Dahlström (S). 

 

Härefter förklaras överläggningen avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-05-20   13 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 83 

Interpellation med svar om vräkning av barnfamiljer  
(KS/2019:136)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V). Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har ställt en 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande, mot bakgrund av statistik från 

Kronofogdemyndigheten, med följande frågor 

 

”Genomfördes någon av de två vräkningarna av barn av allmännyttan i Katrineholm? 

Hur ser kommunens arbete med nollversionen ut? Finns det ett regelverk eller policy i 

kommunen för att förhindra vräkning av barn? 

För man en dialog med de privata hyresvärdarna i kommunen kring frågan?” 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2019-04-25 

 Interpellation från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig 

(V), 2019-04-04 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran 

Dahlström (S), Thomas Selig (V), Fredrik Olovsson (S) och Marie-Louise Karlsson 

(S). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 84 

Ajournering  

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 19.30. 

Överläggningarna återupptas klockan 19.50. 

_________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-05-20   15 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 85 

Interpellation med svar om antalet avdelningar inom 
förskolan i Katrineholm  (KS/2019:150)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande 

med följande frågor 

 

1. På vilka förskolor har antalet avdelningar ökat sedan 31/6 2018? 

2. På vilka förskolor har man ökat/byggt ut så att också lokalerna blivit större? 

3. Jag vill att ordförande för bildningsnämnden på varje förskola som ökat antalet 

avdelningar namnger alla avdelningar på dessa förskolor samt antalet barn på 

respektive avdelning 15/3 2019 

4. Vad är anledningen till att antalet avdelningar skiljer sig åt i de redovisningar som 

bildningsförvaltningen gör? 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2019-04-10 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Johan 

Söderberg (S), Göran Dahlström (S) och Jesper Ek (L). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 86 

Fråga om säkerheten vid fullmäktigemöten  (KS/2019:201)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elsie Egestål (SD) har inlämnat en fråga riktad till kommunfullmäktiges ordförande 

fällande säkerheten vid fullmäktigemöten. Följande fråga ställdes 

 

”Behöver försiktighetsåtgärder vidtas för att höja säkerheten på fullmäktigemöten?” 

 

Ärendets handlingar  

 Fråga från Elsie Egestål (SD), 2019-05-16 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Inför kommunfullmäktiges överläggningar lämnar ordföranden Torgerd Jansson (S) 

över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges förste vice ordförande Mirjana 

Cvrkalj (M). 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Elsie Egestål (SD) och Torgerd 

Jansson (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-05-20   17 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 87 

Interpellation med svar om revisorernas synpunkter på 
hyresbidragen  (KS/2019:167)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD) 

och Tony Rosendahl (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 

mot bakgrund av revisionsrapporten Granskning av hyresbidrag till föreningar, med 

frågorna 

 

Hur ser kommunstyrelsens ordförande på revisorernas rekommendationer? 

Vilka konkreta åtgärder kommer kommunstyrelsens ordförande att vidta? 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Göran Dahlström (S), 2019-05-06 

 Interpellation från Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP), 

Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V), 2019-06-26 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Göran 

Dahlström (S), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP) 

och Ulrica Truedsson (S). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 88 

Interpellation med svar om säker gång- och cykelmiljö  
(KS/2019:177)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till service- och tekniknämndens ordförande 

med följande frågor 

 

1. Kan service- och tekniknämndens ordförande redogöra för de förbättringsåtgärder 

som kommunen genomfört gällande cykelnätet sedan Gång- och Cykelplanen 

antogs? 

2. Kan service- och tekniknämndens ordförande redogöra för kommunens 

prioriteringsordning gällande ökad säkerhet i cykeltrafiken, och klargöra vilka 

vägar/stråk ingår i huvudnät, sekundärt nät och övriga nät, samt tidsplanen och 

föreslagna åtgärder för dessa? 

3. Hur och när avser kommunen tillämpa ”tydlig skyltning för att undvika oklarheter 

gällande var respektive trafikantgrupp har tillåtelse att vistas och förflytta sig” i de 

olika delarna av Katrineholms cykelnät? 

4. På vilka sätt anser ordföranden i egenskap av ordförande för service- och 

tekniknämnden att ovannämnda skyltning idag möter nödvändiga 

kommunikations- och säkerhetskrav? 

5. Kommer relevanta förvaltningar att uppdras att se över sin prioriteringsordning 

och expediera processen? 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellationssvar från Anneli Hedberg (S), 2019-05-14 

 Interpellation från Jesper Ek (L) 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Anneli 

Hedberg (S). 

 

Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 89 

Motion om tillgänglig lek i parken  (KS/2019:151)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen 

utmynnar i följande yrkanden 

 

 Att Sveaparken kompletteras med karusellav den typ som avses i svaret på 

motionen om rullstolsgungor (KS/2018:307) 

 Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen 

säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett 

sådant sätt att de blir tillgängliga för alla 

 

Ärendets handlingar  

 Motion från Ylva G Karlsson (MP) 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 90 

Motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0  
(KS/2019:153)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om 

Klimartsart byggande i Katrineholm 2.0: Motionen utmynnar i följande yrkande  

 

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 sin a ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all 

byggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation ska 

uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver. 

 

Ärendets handlingar  

 Motion från Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP), 2019-04-15 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 91 

Motion om undvik vilseledande marknadsföring  
(KS/2019:158)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har lämnat en motion om 

Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun. Motionen utmynnar 

i följande yrkande 

 

Att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att minska 

risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring. 

 

Ärendets handlingar  

 Motion från Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L), 

2019-04-17 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 92 

Motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika 
hemtjänstsutförare på katrineholm.se  (KS/2019:166)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en 

motion om 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. 

 

Ärendets handlingar  

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD), 

2019-04-26 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 93 

Meddelanden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2019 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut. 

Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 

kommunfullmäktige och revisorerna 

 

Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut 

 

Äldreomsorg SoL 

Särskilt boende   8 (6 kvinnor, 2 män) 

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 6 beslut verkställda (5 kvinnor, 1 man) 

och  

1 beslut (kvinna) avslutat pga. återtagen ansökan. 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – SoL 

Kontaktperson   1 (1 kvinna) 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS 

Bostad med särskild service för vuxna  4 (4 män) 

Upplysning: 1 har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 sökande har skrivit kontrakt 

2019-03-15 men inte flyttat in vid dagens datum. 

Biträde av kontaktperson   2 (1 kvinna, 1 man) 

Upplysning: 1 sökande (kvinna) har tackat nej till ett erbjudande. 

_________________ 
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§ 94 

Interpellation om det är möjligt att pröva intraprenad i 
äldreomsorgen i Katrineholm  (KS/2019:206)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande med följande fråga 

 

Är du beredd att pröva intraprenader inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun? 

 

Ärendets handlingar  

 Interpellation från Inger Fredriksson (C), 2019-05-20 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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