
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2021-09-20 Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm, klockan 18:00 – 20:00
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), 

Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S), Helena 
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Anders 
Gölevik (C), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (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), Linda Jaktlund (S), Michael Hagberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam 
Yassin Mahi (S), Gunnar Ljungqvist (S), Linda Rosenlund (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson 
(V), Tony Rosendahl (V), Fredrik Ahlman (M), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD) (t.o.m § 133), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD), Börje Söderström (S), Johanna 
Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S),  
Britt Gustafsson (SD), Camilla Hermansson (SD) (§§ 135-137)

Ersättare Milos Smitran (M), Bertil Carlsson (C), Marianne Körling-Ström (L), Carl-Johan Forss (KD), 
Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-
Svensson (S), Göran Svenningson (V), Camilla Hermansson (SD)

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Carl-Magnus Fransson (M)

Underskrifter

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Justeringens plats 
och tid

2021-09-27

Paragrafer §126 -  §137

Datum för anslags uppsättande 2021-09-28 Datum för anslags nedtagande 2021-10-21

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 126 KS/2018:480  111

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Nicklas Jonsson (M) som ersättare i kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Anne Hofstedt (M) som ersättare i kulturnämnden till och 

med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Jonsson (M) har i skrivelse daterad 30 augusti begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Moderaterna nominerar Anne Hofstedt (M) 
som ny ersättare i kulturnämnden.

Beslutet skickas till:

Nicklas Jonsson

Anne Hofstedt

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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§ 127 KS/2021:303  029

Tjänstledighet som gruppledare 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Nicklas Adamsson (MP) tjänstledigt från 

uppdraget som gruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige under perioden 4 
oktober 2021 till den 14 november 2021. Under tiden utses Ylva G Karlsson (MP) som 
gruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige. 

2. Beslutet upphävs om Nicklas Adamsson (MP) drar tillbaka sin ansökan om ledighet 
vilket då meddelas till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) har inkommit med en ansökan om tjänstledigt från uppdraget 
som gruppledare för miljöpartiet i kommunfullmäktige under perioden från den 4 
oktober 2021 till och med den 14 november 2021. Under tiden föreslås att Ylva G 
Karlsson (MP) tar över uppdraget som gruppledare.

Årsarvodet för gruppledare regleras i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Beslutet skickas till:

Nicklas Adamsson

Ylva G Karlsson

Löneenheten

Akten
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§ 128 KS/2020:383  015

Policy - Trygghet och säkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återemittera styrdokumentet Policy – Trygghet och 
säkerhet mot bakgrund av nedan redogjorda motivering.

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har behovet och kraven på kommuner att bedriva ett aktivt och 
systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete ökat. Detta innefattar, bland annat, ökat 
samarbete med Polismyndigheten i trygghets- och brottsförebyggande arbete, ökat 
skalskydd för intern säkerhet samt lagkrav på att bygga upp det civila försvaret och 
kommunens krigsberedskap. 

Utifrån detta har kommunledningsförvaltningens säkerhetsenhet tagit fram ett 
policydokument med syfte att förtydliga den övergripande viljan och inriktningen för 
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. Genom att samla trygghets- och 
säkerhetsområdet i ett policydokument synliggörs den röda tråden i arbetet. 

Kommunens trygghet- och säkerhetsarbete består av fyra områden;  

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. 

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

 Skydd mot olyckor. 

 Internt skydd.

Till varje område kommer det tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner 
som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. 

Då det tidigare saknats en samlad policy för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 
har varje enskilt dokument lyfts till fullmäktige för beslut (exempelvis kommunens 
krishanteringsplan). Nuvarande antagna dokument kommer, vid giltighetstidens slut, 
inte att förlängas utan istället beslutas om på tjänstemannanivå då det i policyn klassas 
som stödjande dokument.

Vissa dokument måste, enligt lag, antas av kommunfullmäktige och kan inte beslutas om 
på tjänstemannanivå.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 132

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-07

 Förslag - Policy trygghet- och säkerhet

Comfact Signature Referensnummer: 1183454
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD), Björn 
Wahlund (L), Johan Söderberg (S) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson 
(MP) Joha Frondelius (KD) och Björn Wahlund (L), på att ärendet ska återremitteras för 
att kompletteras med en skrivning om klimatförändringarnas konsekvenser. Mica Vemic 
(SD) instämmer i Inger Fredrikssons (C) återremissyrkande med tillägget att hot mot 
personal ska inkluderas inom området internt skydd.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), på att ärendet 
ska avgöras idag och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att hon avser att första ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner hon att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
kommer hon att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Propositionsordningen godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer 
ordföranden sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Ordförande redovisar sitt förslag till voteringsordning som innebär att den som röstar ja 
bifaller att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej att ärendet ska 
återremitteras. Hon konstaterar att det krävs 17 nej-röster för en minoritetsåterremiss. 
Vidare konstaterar hon att samtliga partigrupper i oppositionen står bakom 
motiveringen för återremiss som innebär att ärendet ska kompletteras med en skrivning 
om klimatförändringarnas konsekvenser. Motiveringen för återremiss som även innebär  
att hot mot personal ska inkluderas inom området internt skydd stöds av 
Sverigedemokraternas partigrupp.

Fullmäktige godkänner den förslagna voteringsordningen. Därefter genomförs den 
elektroniska voteringen som resulterar i 31 ja-röster och 20 nej-röster. 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat återremittera ärendet då antalet nej-
röster överstiger kravet för minoritetsåterremiss. Resultatrapporten som redovisar vem 
som röstat ja och vem som röstat nej redovisas som bilaga A i fullmäktiges protokoll.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 129 KS/2021:232  830

Revidering av biblioteksplan 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-
2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) skall kommuner och regioner efter den 1 januari 
2005 anta en plan för sina respektive verksamheter inom biblioteksområdet.

Kommunfullmäktige antog innevarande biblioteksplan 2018-09-17, KS/2018:11 

Under 2020 har biblioteksplanen reviderats av bibliotekschefen i samråd med en 
arbetsgrupp bestående av biblioteksmedarbetare samt efter kontakt med 
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2021-2023 har varit ute på remiss 
till vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden. Biblioteksplanen har därefter 
justerats utifrån vad som framkommit i remissyttrandena.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 133

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29

 Kulturnämndens beslut, 2021-06-02, § 16

 Förslag till biblioteksplan

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Akten
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§ 130 KS/2021:263  000

Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 

2022. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 23 
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.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik 
(C), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian Loley 
(KD), Joha Frondelius (KD) Dag Dunås (KD), Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V). 

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

Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.

Nytt för 2022 är kommunstyrelsen sammanträder två gånger under mars månad. 
Därmed kan årsredovisningen behandlas redan på kommunfullmäktige i mars månad.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende

17 januari

26 januari 14 februari

23 februari KS: Årsredovisning

KS: Internkontrollrapport

9 mars 21 mars KS/KF: Årsredovisning hela kommunen

KS: Nämndernas internkontrollrapport

Comfact Signature Referensnummer: 1183454
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Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Ärende Senast inkommit

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars

Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 134

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christer 
Sundqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD),Mica Vemic (SD), Tony 
Rosendahl (V) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Nicklas Adamsson (MP), Joha 
Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V) på att kommunfullmäktiges sammanträden ska 
börja kl 15.00, undantaget den 23 november.

30 mars 25 april

27 april 16 maj KS: Planeringsdirektiv

25 maj 13 juni KS: Tertialrapport

15 juni 29 augusti

31 augusti 19 september KS: Underlag för övergripande plan med 
budget

28 september KS: Delårsrapport

12 oktober 24 oktober KS/KF: Delårsrapport hela kommunen

26 oktober 21 november KS/KF: Övergripande plan med budget

23 november 12 december

14 december KS: Plan med budget

Comfact Signature Referensnummer: 1183454
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Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD) och Johan Söderberg 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Mica Vemic (SD) yrkar avslag på Inger 
Fredriksson (C) med fleras ändringsyrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordförande proposition 
kommunstyrelsens förslag till beslut och det av Inger Fredriksson (C) med fleras 
framförda ändringsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1183454
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§ 131 KS/2020:149  710

Svar på motion om god äldreomsorg dag och natt, året 
runt efter arbetstyngd och behov 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionens första yrkande ska anses vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 

yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Ewa 
Callhammar (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun genomför en utredning utifrån behovet på varje 
äldreboende med bemanning och arbetstyngd. Detta gäller dag som nattpersonal. 

Att utredningen ska ligga till grund för en personalanpassning efter behov och vårdtyngd 
och som justeras ekonomiskt löpande utifrån samma princip som elevpengen med 
socioekonomiska förutsättningar inom bildningsförvaltningen.”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionen 
avslås.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
bland annat framfört att de bedömer att det som motionen efterfrågar redan sker och 
att de brister som påtalats är åtgärdade samt att det inte föreligger något behov av en 
ny modell för att beräkna personalbehovet. 

En bedömning av behov sker idag först av biståndshandläggare som utreder och 
beslutar om insats, sedan av enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal 
som i teamarbete upprättar genomförandeplan och vårdplaner som sedan ligger till 
grund för planeringen av insatser. 

Bemanningstal, som anges i helårsanställd medarbetare per brukare, ligger till grund för 
budgetfördelningen per verksamhet inom förvaltningen. Enhetschefen ansvarar sedan 
för att, utifrån genomförandeplan och vårdplaner, fördela resurser inom sitt område. 
Enhetschefen har att ta hänsyn till såväl brukarnas individuella behov som 
arbetsbelastningen för medarbetarna. 
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Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 
volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. 
Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska 
hantera volymförändringar mellan åren. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 135

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-04-22, § 45

 Motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-Louise 
Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Ulrica Truedsson (S) och Ewa Callhammar (L).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar 
(L), bifall till motionen. 

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Marian Loley (KD) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Joha Frondelius 

Marian Loley 

John G Ogenholt 

Akten
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§ 132 KS/2020:283  719

Svar på motion om bemanningstal och ny modell 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionens första yrkande ska anses vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 

yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Dag Dunås (KD), Ewa 
Callhammar (L), Inger Hult (L) och Björn Wahlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat in en 
motion om bemanningstal och ny bemanningsmodell på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun säkerställer både god omvårdnad anpassad för våra 
omsorgsbehövande medborgare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställde som håller 
över tid.

Att kommunen fastställer en ny bemanningsmodell utifrån dagliga och nattliga behov på 
varje boende, och som kan finansieras under löpande budgetår.”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionens 
första yrkande ska anses vara besvarad och att det andra yrkandet ska avslås.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
framfört att vård- och omsorgsförvaltningen fortlöpande arbetar med att säkerställa god 
omvårdnad och trygg arbetsmiljö, bland annat genom ökad budgetering för 
grundbemanning och fler årsanställda sjuksköterskor. 

Vidare framförs att bemanningstalen för särskilda boenden och demensboenden för 
närvarande är adekvata, både vad gäller omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 
Bemanningstalen styr budgetfördelningen, men det är brukarnas individuella behov som 
styr den slutliga bemanningen. Därmed görs bedömningen att inte föreligger något 
behov av en ny modell för bemanning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 136

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10
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 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-06-10, § 60

 Tjänsteskrivelse från vård och omsorgsförvaltningen, 2021-05-28

 Motion om bemanningstal och ny modell

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-Louise 
Karlsson (S), Björn Wahlund (L), Joha Frondelius (KD) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Björn Wahlund 
(L), bifall till motionen.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Marian Loley (KD) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt

Akten
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§ 133 KS/2021:101  710

Svar på motion om att prova Emmabodamodellen 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C), Anders Gölevik 
(C) och Inger Fredriksson (C).

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat en motion om 
Emmabodamodellen. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun provar att arbeta enligt ”Emmabodamodellen” inom ett 
avgränsat område, exempelvis Björkvik.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som föreslår att motionen ska 
anses vara besvarad då vård- och omsorgsförvaltningen redan har ett pågående 
utvecklingsarbete, bland annat med att skapa mindre grupper inom de största 
hemtjänstenheterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt till yttrande till vård- och omsorgsnämnden 
bland annat framfört att vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån tidigare 
nämndbeslut påbörjat ett utvecklingsarbete för den interna hemtjänsten. Dock har 
tidigare omorganisationer och pandemin orsakat vissa förseningar i arbetet. Arbetet har 
till exempel bestått i att dela in den största hemtjänstgruppen, Gjuterigatan, i mindre 
arbetslag.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2021-08-25, § 137

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-08-10

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-06-10, § 61

 Motion om att prova Emmabodamodellen

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ann-Charlott Olsson (C), Marie-Louise 
Karlsson (S), Inger Fredriksson (C) och Ulrica Truedsson (S).
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Förslag och yrkande

Ann-Charlott Olsson (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), bifall till 
motionen.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Ulrica Truedsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Ann-Charlott Olsson (C) med fleras yrkande. 
Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Inger Fredriksson

Ann-Charlott Olsson

Akten
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§ 134 KS/2021:277  830

Svar på interpellation om att agera för att öppna Julita 
gård 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlott Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
med följande fråga:

”Hur agerar kommunen för att säkerställa att Julita gård återöppnas 2022?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar

 Interpellation om att agera för att öppna Julita gård, 2021 08 24

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ann-Charlott Olsson (C), Johan 
Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 135 KS/2021:282  332

Motion om musikinstrument på lekplatser 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om musikinstrument för lekparker. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.”

Ärendets handlingar 
 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 136 KS/2021:292  427

Motion om koldioxidbudget 

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om 
koldioxidbudget. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 
Katrineholms kommun.”

Ärendets handlingar 
 Motion om koldioxidbudget, 2021-09-06

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 137   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2021

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut 
verkställda. 1 person har tackat nej till 1 erbjudande.

4 (2 kvinnor, 2 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet på eget initiativ. Vid 
rapporteringstillfället var 2 beslut verkställda. 1 person 
har sagt ifrån om insatsen. 1 person har avlidit.

9 (5 kvinnor, 4 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott i verkställighet på grund av eget 
initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet på grund av eget 
initiativ.

1 (1 man)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut 
verkställt. 1 person har tackat ja och flyttar in i höst. 1 
person har tackat nej till 1 erbjudande. 1 person har 
erbjudits plats men inte svarat trots flera påminnelser.

7 (4 kvinnor, 3 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 1 person har sagt ifrån om insatsen.

4 (3 kvinnor, 1 man)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet på eget initiativ. Vid 
rapporteringstillfället var 2 beslut verkställda. 1 person 

15 (7 kvinnor, 8 män)
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har sagt ifrån om insatsen. 1 person har avlidit.

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

1 (1 kvinna)

Comfact Signature Referensnummer: 1183454



Voteringsdetaljer  

Skriv ut 

 

 

Redogörelse för individuella röster under mötets voteringar 

 

Projekt: 116872 

Ändra urval  

 

  Röst 

18:31:00 — Policy - Trygghet och säkerhet 

Rösta Ja för att ärendet avgörs idag, Nej för att återremittera[1/3] 

 

Resultat 
 Frånvarande 51 

 

1 Torgerd Jansson (S) Ja 

2 Mirjana Cvrkalj (M) Ja 

4 Johan Söderberg (S) Ja 

5 Ulrica Truedsson (S) Ja 

6 Christoffer Öqvist (M) Ja 

7 Christer Sundqvist (M) Ja 

8 Linda Rosenlund (S) Ja 

9 Anneli Hedberg (S) Ja 

10 Helena Gärtner (M) Ja 

17 Åsa Thorell–Russell (S) Ja 

18 Carl–Magnus Fransson (M) Ja 

19 Cecilia Björk (S) Ja 

20 Birgitta Carlheim–Gyllensköld (M) Ja 

21 Marie–Louise Karlsson (S) Ja 

28 Gunilla Magnusson (S) Ja 

29 Karin Frisk (S) Ja 

30 Linda Jaktlund (S) Ja 

31 Michael Hagberg (S) Ja 

33 Tony Karlsson (S) Ja 

34 Roger Ljunggren (S) Ja 

35 Mariam Yassin Mahi (S) Ja 

36 Gunnar Ljungqvist (S) Ja 

43 Fredrik Ahlman (M) Ja 

45 Christer Ekstrand (S) Ja 

49 Ingvar Larsson (SD) Ja 

211 Börje Söderström (S) Ja 

212 Johanna Karlsson (S) Ja 

213 Leif Hanberg (S) Ja 

214 Anne Hagberg (S) Ja 
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215 Stefan Blomkvist (S) Ja 

217 Ing–Britt Pettersson (S) Ja 

11 Ewa Callhammar (L) Nej 

13 Victoria Barrsäter (C) Nej 

14 Ann–Charlotte Olsson (C) Nej 

15 Anders Gölevik (C) Nej 

22 Ylva G Karlsson (MP) Nej 

23 Nicklas Adamsson (MP) Nej 

24 Inger Hult (L) Nej 

26 Marian Loley (KD) Nej 

27 Joha Frondelius (KD) Nej 

37 Thomas Selig (V) Nej 

38 Anita Johansson (V) Nej 

39 Tony Rosendahl (V) Nej 

46 Jan–Åke Asp (SD) Nej 

47 Filip Lindahl (SD) Nej 

48 Mica Vemic (SD) Nej 

51 Elsie Egestå (SD) Nej 

205 Inger Fredriksson (C) Nej 

207 Björn Wahlund (L) Nej 

209 Dag Dunås (KD) Nej 

227 Britt Gustafsson (SD) Nej 
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