
Kallelse 1 (1) 

Datum 
Kommunledningsförvaltningen 2019-09-05

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm   E-post:

Telefax: 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2019-09-16 kl. 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

Allmänhetens fråga 

Nr Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering 
2 Sammanträdets laga tillkomst 
3 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige KS/2018:415       2 
4 Entledigande och val av ersättare i bygg- och 

miljönämnden 
KS/2018:479       3 

5 Avsägelse som ersättare i service- och 
tekniknämnden 

KS/2018:482       4 

6 Val av nämndemän för Katrineholms kommun vid 
Nyköpings tingsrätt i Nyköping för perioden 2020-
01-01 till och med 2023-12-31

KS/2018:489       5 

7 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

KS/2019:274        6 

8 Svar på motion om subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer 

KS/2019:82      11 

9 Svar på motion om mera motion i tidigare år KS/2018:500       17 
10 Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument 

för föreningsstöd 
KS/2019:251       23 

11 Upphävande av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp för Genne 1:6 

KS/2019:242       37 

12 Interpellation från Centerpartiet, Liberalerna och 
Vänsterpartiet om skolans verksamhet 

KS/2019:293       43 

13 Meddelanden  45 

Torgerd Jansson (S) Marie Sandström Koski 
Ordförande  Sekreterare 
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-27 KS/2018:415 - 111
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Irene.Olander@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Irene Olander
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny 
sammanräkning avseende ersättare för Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 

Irene Olander
Administratör

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-27 KS/2018:479 - 111
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Irene.Olander@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Irene Olander
Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i bygg- 
och miljönämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Johansson (S) från uppdraget som ersättare i

bygg- och miljönämnden.

2. Kommunfullmäktige utser Franca Baban (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden
till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Christer Johansson (S) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Franca Baban (S) som ny ersättare i bygg- 
och miljönämnden

Irene Olander
Administratör

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Christer Johansson
Franca Baban
Löneenheten
Troman
Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-05 KS/2018:482 - 111
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i service- och 
tekniknämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Magnus Esko (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Esko (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i service- och 
tekniknämnden.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Magnus Esko
Akt
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-08-30 KS/2018:489 - 111
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunfullmäktige

Val av nämndemän för Katrineholms kommun 
vid Nyköpings tingsrätt i Nyköping för 
perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer nämndemän vid tingsrätten i Nyköping för perioden 2020-01-01 till 
och med 2023-12-31 enligt följande:

Anne Hagberg Anders Larsson
Börje Söderström Ann-Christine Sandell
Dan Jonsson Marie-Louise Nyman
Hanna Loffart Sanna Cronhielm
Joakim Truedsson Alexander Forss
Carin Garbåge Kylestorp Erik Spolander
Stefan Blomkvist Robert Hatsek
Pat Werner Jan Lilja
Zeljko Klemse Torbjörn Hvornum
Gunilla Falkenberg Thomas Halvarsson
Erik Liljencrantz

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har att välja 21 nämndemän för tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt 
under fyra år. 

Nämndemännen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och laglydnad. 
Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning eftersträvas 
med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Nyköpings tingsrätt
Troman
Akt
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 1 (2)

§ 136 KS/2019:274  000

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020.

Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16 november då
sammanträdet börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och underlag
för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med
kommunstyrelsens inlämningstider.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen

under 2020. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 14
oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig Inger 
Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder kommunstyrelsen 
på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige  Ärende

20 januari
29 januari 24 februari
26 
februari 

16 
mars 

KS årsredovisning 2019

25 mars  20 
april 

Årsredovisning 2019, KS 
internkontrollrapport

29 april 18 
maj 

KS planeringsdirektiv 2021, KS 
nämndernas internkontrollrapport

27 
maj 

15 
juni 

KS tertialrapport

17 juni  24 augusti  
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

26 augusti 21 september  KS underlag för övergripande plan 
med budget 2021-2023

30 september  KS egen delårsrapport
14 oktober 19 oktober Delårsrapport hela kommunen
28 oktober 16 november  Övergripande plan med budget 2021-

2023
25 november  14 december
16 december KS plan med budget 2021 

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Årsredovisningen för 2019 1 mars 
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars 
Underlag för övergripande plan 31 augusti 
med budget 2021-2023 
Delårsrapport för 2020 30 september

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), 
Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C), yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 15.00, med undantag för 
budgetsammanträdet.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han avser 
att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer sedan ordförande 
proposition på förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige vilket 
biträds av styrelsen. Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens 
förslag om starttid för fullmäktigesammanträdena och Inger Fredriksson (C) med fleras 
yrkande och finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag. Slutligen ställer han 
proposition på förvaltningens förslag avseende kommunstyrelsens sammanträdesdagar och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten
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Reservation angående Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

Enligt förslaget ska kommunfullmäktiges sammanträden inledas klockan 18.00. Vi anser att det finns
klara fördelar att tidigarelägga sammanträdet, så att det också kan avslutas tidigare. Långa

sammanträden sen kvällstid påverkar sömnen, vilket i sin tur påverkar arbetskapaciteten nästa dag

Vi yrkade därför att kommunfullmäktiges sammanträden, utöver budgetfullmäktige, ska starta

klockan 15.00

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 28 augusti 2019

riksson, Centerpa rtiet Je erna

Victoria Barrsäter, Centerpartiet Tony Rosendahl, Vä nsterpartiet
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Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-02 KS/2019:274 - 000
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020. Fullmäktiges
sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16 november då
sammanträdet börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till nämnderna att anpassa sina
sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning,
internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt
delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för

kommunstyrelsen under 2020. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 14 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 -
10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige    Ärende

20 januari
29 januari  24 februari
26 februari 16 

mars 
KS årsredovisning 2019

25 mars  20 
april 

Årsredovisning 2019, KS 
internkontrollrapport

29 april 18 
maj   

KS planeringsdirektiv 2021, KS 
nämndernas internkontrollrapport

27 
maj   

15 
juni 

KS tertialrapport

17 juni  24 augusti 
26 augusti 21 september  KS underlag för övergripande plan med 

budget 2021-2023
30 september  KS egen delårsrapport
14 oktober 19 oktober Delårsrapport hela kommunen
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-02 KS/2019:274 - 000
Kommunstyrelsens kansli

28 oktober 16 
november 

Övergripande plan med budget 2021-
2023

25 november  14 december
16 december KS plan med budget 2021  

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Årsredovisningen för 2019 1 mars 
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars 
Underlag för övergripande plan 31 augusti  
med budget 2021-2023  
Delårsrapport för 2020 30 september

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akt
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 1 (2) 

§ 132 KS/2019:82  709 

Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens 
yttrande. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Mica Vemic (SD). 

Sammanfattning av ärendet 
Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”. 

Motionen har skickats på remiss till service- och tekniknämnden som behandlade den på 
sammanträdet den 20 juni 2019 § 45. Service- och tekniknämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med motiveringen att det idag finns flertalet 
seniorrestauranger där pensionärer äter till ett reducerat pris. Nämnden menar också 
att kommunen inte kan göra bedömning av definitionen fattigpensionär utan priset 
gäller för alla pensionärer. 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och 
tekniknämnden. 

Ärendets handlingar 
• Ordförandens förslag till beslut 2019-08-13
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
• Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-06-20, § 45
• Motion - Subventionerade lunchkuponger för fattigpensionärer

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD). 

Förslag och yrkande 

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han 
avser att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 2 (2) 

Ordförandens sign Justerandes sign 

proposition på ordförandens förslag till beslut och Mica Vemic (SD) yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 KS/2019:82 - 709
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Svar på motion om subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till service-
och tekniknämndens yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-07-03 KS/2019:82 - 709
Nämndadministration

Lix: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Svar på motion om subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”.

Motionen har skickats på remiss till service- och tekniknämnden som behandlade den på 
sammanträdet den 20 juni 2019 § 45. Service- och tekniknämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med motiveringen att det idag finns flertalet 
seniorrestauranger där pensionärer äter till ett reducerat pris. Nämnden menar också att 
kommunen inte kan göra bedömning av definitionen fattigpensionär utan priset gäller för alla 
pensionärer.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden 2019-06-20, § 45
 Motion - Subventionerade lunchkuponger för fattigpensionärer

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Motionären
Akt
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Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-06-20

§ 45

Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer (STN/2019:33)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen ska subventionera 
lunchkuponger för våra fattigpensionärer.

Service- och teknikförvaltningens yttrande och bedömning
Kommunen har flera seniorrestauranger som är öppna för allmänheten och där finns 
det möjlighet för alla pensionärer att äta lunch. Dessa finns på Igelkotten, 
Yngaregården, Malmgården och Almgården.
Service- och teknikförvaltningen ansvarar för tillagning av maten på dessa 
restauranger. Fokus är att måltiderna ska vara vällagade och näringsriktiga och att det 
ska vara i en trevlig miljö. Kommunen producerar, serverar och levererar mat med 
omsorg om både människor och miljön. Kommunen kan inte göra bedömning av 
definition fattig pensionär utan priset gäller för alla pensionärer. Därav föreslår 
förvaltningen att avslå motionen. För närvarande är lunchpriset 79 kr för gäst och 62 
kr för pensionär.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-09
 Motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Johnny Flemström (SD), Joha Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla 
Wiström.

Förslag och yrkanden
Johnny Flemström (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 
proposition på förvaltningens förslag till beslut och Johnny Flemströms (SD) 
yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, akten
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2019-02-19 

Motion:  Subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer 

Våra fattigpensionärer har det ganska svårt med att få pengarna att räcka till. De har arbetat 

och betalat skatt hela sitt liv och borde kunna leva ett värdigt liv med trygghet och möjlighet 

till näringsrik mat alla dagar.  

För äldre är det extra viktigt att få i sig näringsrik mat men med låg inkomst kan man tvingas 

välja bort exempelvis grönsaker, och på så sätt ej få i sig tillräckligt med näringsämnen.  

Större delen av våra fattigpensionärer är ensamstående och det är lätt att förstå att de blir 

isolerade i sin ensamhet. Ett besök på restaurang Igelkotten skulle kunna bryta den 

isoleringen och nya kontakter knytas. Genom att subventionera lunchkuponger kan vi lösa 

både näringsfrågan och isoleringen.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta: 

Att kommunen subventionerar lunchkuponger för våra fattigpensionärer. 

Elsie Egestål 

SD Katrineholm 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 1 (1)

§ 133 KS/2018:500  629

Svar på motion om mera motion i tidigare år 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion som 
utmynnar i följande yrkanden:

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid.
Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.

Motionen har skickats till bildningsnämnden som behandlade den på sammanträdet den 11 
juni 2019 § 33. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
bland annat med motiveringen att enligt ett regeringsbeslut ska en utökning med 100 timmar 
i idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019 samt att planerad fysisk aktivitet 
är satsningar som finns med i Katrineholms kommunplan 2019-2022. 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2019-08-13
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03
 Protokollsutdrag bildningsnämnden, 2019-06-11 § 33
 Motion – Mera motion i tidiga år
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 KS/2018:500 - 629
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Svar på motion om mera motion i tidigare år
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-07-03 KS/2018:500 - 629
Nämndadministration

Lix: 50
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen 

Svar på motion om mera motion i tidigare år
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion som 
utmynnar i följande yrkande:

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid.
Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.

Motionen har skickats till bildningsnämnden som behandlade den på sammanträdet den 11 
juni 2019 § 33. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
bland annat med motiveringen att enligt ett regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i 
idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019 samt att planerad fysisk aktivitet är 
satsningar som finns med i Katrineholms kommunplan 2019-2022. 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag bildningsnämnden, 2019-06-11 § 33
 Motion – Mera motion i tidiga år

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN 2019-06-11 16 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 33

Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år  
(BIN/2019:25)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad. 

Reservation 
Alexander Forss (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en 
motion om mera motion i tidiga år.  
De yrkar på: 
• att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid
• att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv

Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag gällande mer rörelse under 
skoldagen. Enligt förslaget förslås att skrivningen om daglig fysisk aktivitet 
tydliggörs och blir mer konkret i läroplaner.  

Enligt tidigare regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i 
grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019. 

Kommunplanen 2019-2022, i kapitel ”En start och trygg skola för bättre kunskaper”, 
lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga 
utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs. 

Ärendets handlingar 
• Motion ”Mera motion i tidiga år”

Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD) och Johan 
Söderberg (S). 

Förslag och yrkanden 
Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen. 

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN 2019-06-11 17 

Ordförandens sign Justerandes sign 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Alexander Forss (KD) förslag och bildningsförvaltningens förslag 
mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens 
förslag. 
____________________ 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 1 (2)

§ 134 KS/2019:251  000

Revidering av styrdokument- 
Anvisningsdokument för föreningsstöd 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att giltighetstiden för styrdokument Anvisningsdokument för 
föreningsstöd förnyas till och med år 2023.

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Mica 
Vemic (SD). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en översyn 
av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av respektive 
styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  För styrdokument 
Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör 
förnyas. 

Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och service-
och tekniknämnden. Service-och teknikförvaltningen lämnade synpunkter av redaktionell 
karaktär. Inga övriga synpunkter har lämnats. 

Kultur-och turismnämnden har ersatts med kulturnämnden. För genusmedvetenhet så har 
Flickor och pojkar ersatts med barn och unga. I meningen där det står att ”Verksamheten 
ska inte…” har narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS) lagts till. Meningen ”Ett 
bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubventioner eller 
hyresbefrielser” har strukits då detta inte längre är aktuellt.   

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04
 Nu gällande Anvisningsdokument för föreningsstöd
 Förslag på revidering för Anvisningsdokument för föreningsstöd

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), 
Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och 
Mica Vemic (SD), att dokumentet ska utvärderas innan det förlängs.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som han avser 
att ställa vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer sedan ordförande 
proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) 

23



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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DNR KS/2019:251-000

Reservation angående Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningsdokument för
föreningsstöd

Mot bakgrund av den diskussion som förts om föreningsbidragen ser vi det från Centerpartiets,
Liberalernas och Vänsterpartiets sida, viktigt att fcireningslivet får komma till tals och delta i en
utvärdering av hur nuvarande regler fungerat innan dessa förlängs med fyra år. Vi yrkade därför
avslag på förslaget för att ge möjlighet att höra föreningslivets syn på dagens regler.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 28 augusti 2019

G
Centerpafiiät

_/
,ä*-laa:/n-*--=-*
I ngfl Fredriksson, Centerpartiet

)

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Jes bera lerna

Tony Rosendahl, Vä nsterpartiet
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-07-04 KS/2019:251 - 000
Nämndadministration

LIX: 53
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen 

Giltighetstid för anvisningsdokument- 
Anvisningsdokument för föreningsstöd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokument 
Anvisningsdokument för föreningsstöd förnyas till och med år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en översyn 
av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av respektive 
styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  För styrdokument 
Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör 
förnyas. 

Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och service-
och tekniknämnden. Service-och tekniknämnden var den enda av remissinstanserna som 
lämnade synpunkter. De förändringar som gjorts är av redaktionell karaktär och är 
markerade rött i framtaget förslag till revidering för styrdokumentet.  

Kultur-och turismnämnden har ersatts med kulturnämnden. För genusmedvetenhet så har 
Flickor och pojkar har ersatts med barn och unga. I meningen där det står att ”Verksamheten 
ska inte…” har narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS) lagts till. Meningen ”Ett 
bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubventioner eller 
hyresbefrielser” har strukits då detta inte längre är aktuellt.   

Ärendets handlingar
 Nu gällande Anvisningsdokument
 Förslag på revidering för Anvisningsdokument
 Vård-och omsorgnämndens remissvar
 Socialnämndens remissvar
 Föreningsservice remissvar
 Service-och tekniknämndens remissvar

Elvira Fritzell
Utredare 

Beslutet skickas till:
Akt
Socialnämnden; Service-och tekniknämnden; Föreningsservice;
Kulturnämnden; Vård-och omsorgsnämnden
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FÖRSLAG     Styrdokument

Anvisningsdokument för 
föreningsstöd

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § 33
Giltighetstid 2016-05-16 – 20xx-xx-xx
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2 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Gäller från 2014-11-17

Antagen av kommunfullmäktige 
2014-11-17, § 20

Ändring av kommunfullmäktige
2016-05-16, § 74
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)
20xx-xx-xx, § xx(förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Kontroll mot berörda förvaltningar en gång per år.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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3 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva 
föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och 
aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition.
Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. 
Föreningslivet har en betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor 
och pojkar barn och unga skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. 
Samarbete mellan kommun och föreningar är ett nyckelord.
Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat 
bidragsgivning. Styrande för föreningsbidragen är Vision 2025 och 
kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen uppmana föreningarna att 
arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt 
barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund 
av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska 
inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger, alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS). 
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:
• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
• Uppnå en bättre integration
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten
för deltagande
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Ansvariga nämnder 
Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning 
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som 
bedriver verksamhet för utsatta grupper.
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens 
målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar 
eller organisationer som bedriver verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning eller pensionärer.
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4 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer, som bedriver verksamhet inom idrott eller annan 
ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är kulturföreningar, vilka behandlas 
inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- och 
tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler.
Kultur- och turismnämndens Kulturnämndens föreningsbidrag ska stödja det 
lokala kultur- och föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen 
har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar 
med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och 
för barn och unga.

Föreningsregistrering
För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen 
är öppen för alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms 
kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer och 
medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha minst 10 
medlemmar.
Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med 
stadgar och protokoll från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till 
kommunens föreningskonsulent på Service- och teknikförvaltningen.
Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens 
föreningsregister och blir synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. 
Registrering sker löpande under året.
Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till Service- och teknikförvaltningen. 
Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om 
förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas 
bort ur registret.
En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.

Bidragsberättigad förening
För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska 
vara registrerad i kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag 
från detta gäller vissa bidrag som handläggs av kultur- och turismnämnden 
kulturnämnden.
En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden 
kulturnämnden, service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt 
även en representant från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då 
det gäller förening med verksamhet inom deras respektive områden, ska fungera 
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5 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

som stöd och rådgivande till föreningskonsulentens bedömning av om en 
förening ska anses berättigad att söka bidrag.

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en 
genusmedveten styrning i kommunen. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, 
men även i form av hyressubvention eller hyresbefrielse.

Granskning
Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande 
nämnd.

Övrigt
Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd. 

_________________
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Styrdokument

Anvisningsdokument för 
föreningsstöd

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 33
Giltighetstid 2016-05-16 – 2019-12-31
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2 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

Beslutshistorik
Gäller från 2014-11-17

Antagen av kommunfullmäktige 
2014-11-17, § 20

Ändring av kommunfullmäktige
2016-05-16, § 74
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Kontroll mot berörda förvaltningar en gång per år.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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3 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva 
föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och 
aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition.
Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. 
Föreningslivet har en betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor 
och pojkar skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. Samarbete 
mellan kommun och föreningar är ett nyckelord.
Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat 
bidragsgivning. Styrande för föreningsbidragen är Vision 2025 och 
kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen uppmana föreningarna att 
arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt 
barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund 
av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska 
inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger.
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:
• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
• Uppnå en bättre integration
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten
för deltagande
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Ansvariga nämnder 

Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning 
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som 
bedriver verksamhet för utsatta grupper.
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens 
målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar 
eller organisationer som bedriver verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning eller pensionärer.
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Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer, som bedriver verksamhet inom idrott eller annan 
ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är kulturföreningar, vilka behandlas 
inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- och 
tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler.
Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och 
föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen har en bred och 
varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar med utåtriktad 
verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och för barn och 
unga.

Föreningsregistrering

För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen 
är öppen för alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms 
kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer och 
medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha minst 10 
medlemmar.
Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med 
stadgar och protokoll från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till 
kommunens föreningskonsulent på Service- och teknikförvaltningen.
Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens 
föreningsregister och blir synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. 
Registrering sker löpande under året.
Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till Service- och teknikförvaltningen. 
Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om 
förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas 
bort ur registret.
En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.

Bidragsberättigad förening
För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara 
registrerad i kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag från 
detta gäller vissa bidrag som handläggs av kultur- och turismnämnden.

En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden, 
service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt även en representant 
från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då det gäller förening med 
verksamhet inom deras respektive områden, ska fungera som stöd och 
rådgivande till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska anses 
berättigad att söka bidrag.
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Datum

2016-05-16

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en 
genusmedveten styrning i kommunen. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, men 
även i form av hyressubvention eller hyresbefrielse.

Granskning

Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande 
nämnd.

Övrigt

Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd. 
_________________
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-08-28 1 (1)

§ 135 KS/2019:242  349
Upphävande av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp för Genne 1:6 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att exkludera fastigheten Genne 1:6 från

verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).

2. Vidare uppdras kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i
enlighet med ovan fattat beslut.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt 
styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut 
gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6. 

Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild avloppsanläggning. I 
samband med detta har Sörmland Vatten yttrat till samhällsbyggnadsförvaltningen att med 
hänsyn till fastighetens belägenhet borde denna inte inrymmas i verksamhetsområdet. 

Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera 
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten) 
samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter: 
Enligt 9 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får verksamhetsområdet inskränkas så 
att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas 
med hänsyn till skyddet för miljö eller människors hälsa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fastigheten Genne 1:6 som är 
belägen långt från övrig bebyggelse har förutsättningar att att ordna vattenförsörjning och 
avloppsrening genom enskild anläggning. Tillstånd för inrättande av avloppsanordning på 
fastigheten har lämnats 2019-06-12. Avloppsreningen ska enligt tillståndet uppnå hög 
skyddsnivå med hänvisning till fastighetens nära läge till ytvatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att fastigheten undantas från 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kartan över verksamhetsområdet behöver 
uppdateras så att den överensstämmer med beslutet.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-19
 Protokoll styrelsemöte Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2019-06-12
_________________
Beslutet skickas till: Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggandsförvaltningen 2019-08-19 KS/2019:242 - 349

LIX:51
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Eva Frykman 
Kommunstyrelsen 

Upphävandet av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp för Genne 1:6
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget att exkludera 
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).

Vidare uppdras kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i enlighet 
med ovan fattat beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt 
styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut 
gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6. 

Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild avloppsanläggning. I 
samband med detta har Sörmland Vatten yttrat till samhällsbyggnadsförvaltningen att med 
hänsyn till fastighetens belägenhet borde denna inte inrymmas i verksamhetsområdet. 

Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera 
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten) 
samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter: 
Enligt 9 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får verksamhetsområdet inskränkas så 
att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas 
med hänsyn till skyddet för miljö eller människors hälsa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fastigheten Genne 1:6 som är 
belägen långt från övrig bebyggelse har förutsättningar att att ordna vattenförsörjning och 
avloppsrening genom enskild anläggning. Tillstånd för inrättande av avloppsanordning på 
fastigheten har lämnats 2019-06-12. Avloppsreningen ska enligt tillståndet uppnå hög 
skyddsnivå med hänvisning till fastighetens nära läge till ytvatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att fastigheten undantas från 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kartan över verksamhetsområdet behöver 
uppdateras så att den överensstämmer med beslutet.

Ärendets handlingar
 Protokoll styrelsemöte Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2019-06-12

Eva Frykman
Avdelningschef miljö

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt
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Katrineholm, 190901 

Under sommaren har personal på två av Katrineholms kommuns skolor, 
Östra skolan och Järvenskolan, skrivit brev där de uttrycker en oro kring 
de två stora planerade skolbyggnationer och framförallt den involvering 
de själva erbjuds i processen kring dessa.  

Enligt flera viktiga instanser däribland Skolverket, ska skolutveckling i 
första hand vara forskningsbaserad och vila på beprövad erfarenhet, 
vilket vi är fullständigt överens om. Därutöver är vi säkerligen överens 
om att personalen i Katrineholms skolor besitter stora mängder redan 
nämnd beprövad erfarenhet, och de  bevisligen har bra uppfattning om 
det det senaste som forskningen har kommit fram till i just frågan om 
skolbyggnation. 

Som ett led i att vara en “attraktiv arbetsgivare” (ett av nyckelstrategierna 
för att motverka kompetensutvecklingsutmaningen som Katrineholm står 
inför), är det självklart att Bildningsnämnden och bildningsförvaltningen 
visar sig vara lyhörd och tar tillvara medarbetarnas kunskaper och 
synpunkter. Detta i en organisation som har sjunkande andel 
legitimerade/behöriga lärare och ett ökande antal elever per lärare 
(Källa: Kolada.se) vars mål måste vara att stå sig i konkurrensen med 
övriga arbetsgivare och gå mot strömmen vad gäller att ÖKA andelen 
legitimerade/behöriga lärare. Den främsta anledningen att det måste 
vara Katrineholms målsättning är att våra barn förtjänar det. 
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Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till 
Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg: 

1. Hur säkerställer Socialdemokraterna och Moderaterna att
personalen inom våra skolor och förskolor, i det fortsatta arbete
med planeringen, utformningen och byggandet av båda planerade
skolor, ska känna sig högst involverade, hörda och professionellt
bemötta?

2. Vilka rutiner införs för att säkerställa att personalens kompetenser
och synpunkter tas tillvara i samtliga steg i framtida om-, till- och
nybyggnationer?

3. Det är rimligt att det i första hand är den verksamma
undervisningspersonalen som ska utforma dagens och
morgondagens pedagogik, utan att begränsas eller styras av en
skolbyggnads utformning. Hur säkerställer majoriteten att nya
skolors design och utformning tar hänsyn till Katrineholms
elevstruktur och sammansättning, till den senaste forskningen,
samtidigt som en flexibilitet byggs in för att kunna anpassa
byggnad och framförallt pedagogik till framtida
forskningsutveckling?

Victoria Barrsäter, Centerpartiet Jesper Ek, Liberalerna 

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet 
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-05
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

/RedigerareNamn/

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
19 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Fredrik Ahlman
Ny ersättare: Anders Karlsson
Avgående ledamot: Lars Härnström
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