
 

 

 
PROTOKOLL  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

  

Datum, plats och tid 2021-01-18 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 18:50 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), 

Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Ewa Callhammar (L), Jesper 

Ek (-),Anders Gölevik (C), Carl-Magnus Fransson (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-

Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla 

Magnusson (S), Michael Hagberg (S) (fr.o.m. § 16), Tony Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), 

Zeljko Klemse (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD),  

Beslutande ersättare  Björn Wahlund (L), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S) (t.o.m.  

§ 15), Berit Örtell (S), Göran Svenningson (V) 

Ersättare   

Övriga deltagande  Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck 

Underskrifter Ordförande: Torgerd Jansson 

Sekreterare: Marie Sandström Koski 

Utsedd justerare: Zeljko Klemse (S) 

Utsedd justerare: Tony Rosendahl (V) 

Justeringens plats 

och tid 
Stadhuset Gröna Kulle 2021-01-26 

Paragrafer §1- §21 

Datum för anslags uppsättande 2021-01-27 Datum för anslags nedtagande 2021-02-18 

Förvaringsplats av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 1       

 

Parentation  
Inför kvällens sammanträde håller ordföranden Torgerd Jansson (S) parentation över 

ledamoten Sten Holmgren (C), som avlidit sedan förra sammanträdet. Parentationen 

avslutas med en tyst minut för att hedra hans minne. 

  

  



 

PROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-01-18 3 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 2       

 

Meddelanden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med 

den 11 december 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Katrineholm 

Parti: Centerpartiet 

Ny ledamot: Anders Gölevik  

Ny ersättare: Leif Strand 

Avgången ledamot: Sten Holmgren 

Dom från Förvaltningsrätten i Linköping 

Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att överklagan avslås i mål nr 3942-20 i 

ärendet under rubriken Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få 

dagersättning vid eget boende enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. (LMA). 
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§ 3    KS/2018:415  111 

 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Leif Strand (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om en ny 

sammanräkning avseende ersättare för Centerpartiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Leif Strand (C) har i skrivelse daterad den 18 december begärt avsägelse av sin plats som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Akten 
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§ 4    KS/2018:527  111 

 

Entledigande och val av gruppledare för 
Kristdemokraterna i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Joha Frondelius (KD) från uppdraget 

som gruppledare i kommunfullmäktige från och med den 1 

februari2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Alexander Forss (KD) som ny 

gruppledare för Kristdemokraterna från och med den 1 februari 2021 

till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) har i skrivelse daterad 24 november meddelat avsägelse av sitt 

uppdrag som partigruppledare för Kristdemokraterna i fullmäktig. Kristdemokraterna 

har inkommit med förslag om att Alexander Forss (KD) ska utses som ny 

partigruppledare. 

Beslutet skickas till: 

Joha Frondelius  

Alexander Forss  

Löneenheten 

Troman 

Akten 
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§ 5    KS/2018:486  111 

 

Entledigande och val av ledamot tillika andre vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Joha Frondelius (KD) från uppdraget 

som ledamot och tillika andre vice ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Marian Loley (KD) som ledamot och tillika 

andre vice ordförande i vård och omsorgsnämnden till och med den 

31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) har i skrivelse daterad 24 november begärt att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ledamot tillika andre vice ordförande i vård och omsorgsnämnden. 

Kristdemokraterna nominerar Marian Loley (KD) som ledamot tillika andre vice 

ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

Joha Frondelius  

Marian Loley  

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 6    KS/2018:480  111 

 

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tuula Styrfält (M) från uppdraget som 

ersättare i kulturnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Nicklas Jonsson (M) som ny ersättare i 

kulturnämnden till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Tuula Styrfält (M) har i skrivelse daterad 29 november begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Moderaterna nominerar Nicklas Jonsson (M) 

som ersättare i kulturnämnden. 

Beslutet skickas till: 

Tuula Styrfält 

Nicklas Jonsson 

Kulturnämnden 

Löneenheten 

Troman  

Lex  

Akten 
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§ 7    KS/2018:483  111 

 

Val av ledamot och ersättare i viadidaktnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer Bengt Eriksson (S) som ny ledamot i 

viadidaktnämnden, efter Lars-Erik Svensson (S), för tiden till och med 

den 31 december 2022. 

2. Kommunfullmäktige väljer Stefan Blomkvist (S) som ny ersättare i 

viadidaktnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan Lars-Erik Svensson (S) avlidit finns en vakant plats som ledamot i 

viadidaktnämnden. Socialdemokraterna i Katrineholm nominerar Bengt Eriksson (S) som 

ny ledamot i viadidaktnämnden. Bengt Eriksson (S) är i nuläget ersättare i 

viadidaktnämnden. Vidare nominerar Socialdemokraterna i Katrineholm Stefan 

Blomkvist som ny ersättare i viadidaktnämnden. 

Beslutet skickas till: 

Bengt Eriksson  

Stefan Blomkvist  

Viadidaktnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 8    KS/2018:486  111 

 

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Ingela Wallace (C) som ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan Sten Holmgren (C) avlidit finns en vakantplats som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden. Centerpartiet nominerar nu Ingela Wallace (C) som ny ersättare i 

vård-och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till: 

Ingela Wallace  

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex  

Akten 
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§ 9    KS/2018:482  111 

 

Entledigande och val av ledamot och ersättare i service- 
och tekniknämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Claudia Grathwohl (C) från uppdraget 

som ledamot i service- och tekniknämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Thorbjörn Eriksson (C) som ny ledamot i 

service- och tekniknämnden till och med den 31 december 2022. 

3. Kommunfullmäktige utser Stina Skånbeck (C) som ny ersättare i 

service- och tekniknämnden till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Claudia Grathwohl (C) har i skrivelse daterat 12 januari 2021 begärt att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Centerpartiet nominera 

Thorbjörn Eriksson (C) som ny ledamot i service- och tekniknämnden. Thorbjörn Eriksson 

(C) är i nuläget ersättare i service- och tekniknämnden. Vidare nominerar nu 

Centerpartiet Stina Skånbeck (C) som ny ersättare i service- och tekniknämnden. 

Beslutet skickas till: 

Claudia Grathwohl  

Thorbjörn Eriksson 

Stina Skånbeck 

Service- och tekniknämnden 

Löneenheten 

Troman  

Lex  

Akten 
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§ 10    KS/2018:499  111 

 

Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Thorbjörn Eriksson (C) som ny ledamot i Katrineholm Vatten 

och Avfall AB från ordinarie årsstämma 2021 till slutet av årsstämman 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan Sten Holmgren (C) avlidit finns en vakant plats som ledamot i Katrineholm Vatten 

och Avfall AB. Centerpartiet nominera Thorbjörn Eriksson (C) som ny ledamot i 

Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

Beslutet skickas till: 

Thorbjörn Eriksson 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Troman  

Akten 
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§ 11    KS/2018:490  111 

 

Val av ledamot i Västra Sörmlands Räddningstjänst  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Claudia Grathwohl (C) som ny ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för 

mandatperioden 2019-2022.  

2. Björn Wahlund (L) utses till personlig ersättare för Claudia Grathwohl 

(C). 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan Sten Holmgren (C) avlidit finns en vakant plats som ledamot i förbundsdirektionen 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Centerpartiet nominera Claudia Grathwohl (C) 

som ny ledamot i förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst.  

Björn Wahlund (L), tidigare personliga ersättare för Sten Holmgren (C) utses till personlig 

ersättare för Claudia Grathwohl (C). 

Beslutet skickas till: 

Claudia Grathwohl  

Björn Wahlund  

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Troman  

Akten 
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§ 12    KS/2019:92  111 

 

Val av godeman vid lantmäteriförrättning  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Stefan Nilsson (C) som godeman vid lantmäteriförrättning, 

sakkunnig i jord- och skogsbruk under åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan Sten Holmgren (C) avlidit finns en vakantplats som godeman i 

lantmäteriförrättning, sakkunnig i jord- och skogsbruk. Centerpartiet nominerar nu 

Stefan Nilsson (C) som ny godeman vid lantmäteriförrättning. 

Beslutet skickas till: 

Stefan Nilsson 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Troman 

Akten 

 

  



 

PROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-01-18 14 (24) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 13    KS/2020:371  003 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin föreligger behov av att möjliggöra för digitala 

fullmäktigesammanträden på distans. Under pandemin har flera sammanträden ställts 

in eller genomförts med reducerat antal. 

Distansdeltagande vid fullmäktige sammanträden reglereras i kommunallagen 5 kap. 16 

§. Arbetsordningen ska reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. 

Arbetsordningen har i reviderat förslag fått följande tillägg om distansdeltagande (§10): 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och tjänstgörande 

ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast fem 

dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. 

Ersättare som inte är tjänstgörande vid mötet har rätt att delta i överläggningarna när 

distansdeltagande har godkänts av ordföranden. 

Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-18, § 1 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning 

• Utkast – Rutiner för genomförande av sammanträden på distans 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 14    KS/2020:370  003 

 

Förändring av allmänt nämndreglemente  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt allmänt nämndreglemente.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin föreligger behov av att möjliggöra för digitala 

sammanträden. Under pandemin har flera sammanträden ställts in eller genomförts 

med reducerat antal. 

Kommunens allmänna nämndreglemente föreslås justeras för att möjliggöra digitalt 

deltagande vid nämndssammanträden. En rutin kommer tas fram för att hantera de 

praktiska svårigheterna som det medför.  

Vid en översyn av reglementet föreslås även ett antal justeringar utifrån SKR:s mall. Det 

handlar framförallt om förtydliganden utifrån vad kommunallagen säger om 

mötesordning. Därmed tydliggörs hur sammanträden kan ställas in, vad som gäller för 

kallelser och närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd. Det föreslås även föras 

in två paragrafer som tydliggör ramarna för nämndernas uppdrag och ansvaret för dess 

organisation samt hur personalansvaret fördelas. Även återrapportering till 

kommunfullmäktige regleras och vad som gäller i de fall utskott används.  

Vidare föreslås att personuppgiftsansvarets reglering i kommunen förs in i det allmänna 

nämndreglementet. Det regleras sedan tidigare i nämndernas individuella reglementen 

men är i flera fall inte anpassad efter förändrad lagstiftning.  

Förvaltningens bedömning 

Distansdeltagande  

Distansdeltagande vid nämnders sammanträden reglereras i kommunallagen 6 kap. 24 

§. Kommunfullmäktige ska besluta i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. 

Samtliga förtroendevalda har tekniska förutsättningar att delta på distans i form av en 

kommunal läsplatta med mobildata. Det bör poängteras att huvudregeln fortfarande är 

att sammanträden ska ske fysiskt och att även vid digitalt deltagande ska det finnas en 

sammanträdeslokal där ordföranden befinner sig. 

I en tidigare utredning har kommunledningsförvaltningen konstaterat att de juridiska 

förutsättningarna för distansdeltagande inte är helt klarlagda då det saknas praxis för 

tillämpning av bestämmelserna. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 

sammanträdet avbrytas (ajourneras) tills en förbindelse av sådan kvalitet har 

återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Vilket innebär att ett möte kan 

ajourneras på obestämd tid.  
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Vidare är det ur ett GDPR-perspektiv högst tveksamt om kommunen har möjlighet att 

använda ett befintligt system för hanteringen av digitala sammanträden på ett 

rättssäkert sätt. Det utreds dock separat då det är en fråga om genomförandet snarare 

än om möjligheten att delta på distans i sig. 

Övriga föreslagna ändringar 

Förändringarna i övrigt tydliggör snarare än förändrar gällande ordning. Det har 

uppkommit behov av att på ett tydligare sätt ha reglerat hur t ex sammanträden flyttas 

och kallelsen ska skickas. Även närvarorätten för kommunalråd och oppositionsråd är 

ett förtydligande och utökning av den tidigare formuleringen som bara berörde 

tjänstemän. Kommunledningsförvaltningen anser att det ur ett demokratiperspektiv är 

att föredra att rätten för kommunalråd och oppositionsråd att närvara vid 

sammanträdena är reglerat i reglementet. 

Gällande personuppgiftsansvaret bedömer kommunledningsförvaltningen att det nya 

förslaget inte motsätter de tidigare skrivningarna som finns i ett antal nämndsspecifika 

reglementen och att man vid nästa översyn av respektive nämnds individuella 

reglementen kan ta bort skrivningarna om personuppgiftsansvar. 

Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-18, § 2 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

• Förslag till allmänt nämndreglemente 

• Nu gällande allmänt nämndreglemente 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Akten 
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§ 15    KS/2020:372  024 

 

Revidering av arvodesbestämmelserna  
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av arvodesbestämmelserna. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av införande av deltagande på distans behöver arvodesbestämmelserna 

revideras. Ersättare som deltar på distans räknas, i lagens mening, inte som närvarande 

vid sammanträdet. För att ersättare ska få rätt till arvode vid distansdeltagande har 

följande menings lagts till på sidan 12 (bilaga 2): 

Ersättare som deltar i sammanträdet på distans har rätt till motsvarande ersättning som 

närvarande ersättare. 

I samband med revidering har även följande ändringar gjorts: 

• § 8, sidan 6 – Årsarvodena justeras årligen utifrån 

riksdagsmannaarvodet. Tidigare skrivelse att denna ändring ska 

fastslås av kommunstyrelsen har tagits bort. Justeringen sker istället 

automatiskt.  

• § 9, sidan 7 – Kommunstyrelsens temadagar har tagits bort som 

särskilt sammanträde. Eventuella temasammanträden i styrelse och 

nämnder betraktas som vanliga sammanträden ur arvodessynpunkt. 

• § 16, sidan 8 – Kravet på årlig inlämning av styrkt arbetsinkomst av 

arbetsgivare tas bort. Förtroendevald ska istället lämna in ny blankett 

enbart vid förändrad arbetsinkomst. 

• Dokumentet har uppdaterats enligt kommunens grafiska profil samt 

vissa redaktionella ändringar. 

Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens beslut, 2021-01-18, § 3 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

• Förslag till arvodesbestämmelser, 2020-12-15 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen – personalavdelningen, löneenheten 

Akten 
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§ 16    KS/2020:28  003 

 

Revidering av arkivreglemente  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arkivreglemente. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i februari i år att anta förbundsordning för 

kommunalförbundet Sydarkivera, vilket betyder att Katrineholms kommun från och med 

den 1 januari 2021 är förbundsmedlem i kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sydarkivera tillhandahåller, förutom råd och stöd i arkivfrågor, digitalt slutarkiv samt 

utövar tillsyn över kommunens arkiv- och informationshantering. För att Sydarkivera ska 

ha laglig rätt att utöva tillsyn samt överta och förvara handlingar i digitalt slutarkiv 

behöver Sydarkivera utses till arkivmyndighet. 

Då kommunstyrelsen fortsatt ansvarar för pappersarkivet är både Sydarkivera och 

kommunstyrelsen arkivmyndighet i vad som kallas för delad arkivmyndighet. Sydarkivera 

är gemensam arkivmyndighet och kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. 

Det nya arkivreglementet bygger på Sydarkiveras mall och struktur men anpassas efter 

Katrineholms kommuns grafiska profil.   

Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 151 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09 

• Förslag till reviderat arkivreglemente för Katrineholms kommun 

• Nuvarande arkivreglemente för Katrineholms kommun  

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig ordföranden Torgerd Jansson (S) och 

föreslår, mot bakgrund av att fullmäktige i december 2020 ställdes in, att datumet för 

ikraftträdandet flyttas fram till den 1 februari 2021. Fullmäktige instämmer i förslaget. 

Beslutet skickas till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Akten 
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§ 17    KS/2020:68  000 

 

Riktlinjer för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete 2021-2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för Katrineholms kommuns 

minoritetspolitiska arbete 2021-2023  

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk 

och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer 

för sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna beskriver kommunernas skyldigheter 

enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Katrineholms kommun samt hur 

ansvaret är fördelat. Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: Information om 

rättigheter, Delaktighet och inflytande. Skydda och främja språk och kultur, Äldreomsorg 

på minoritetsspråk, Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter. 

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteter om 

sina rättigheter, samt att skydda språk och kultur. Särskilt viktigt är barn som tillhör en 

nationell minoritets rätt att få utveckla sitt eget språk och sin kultur. Dessutom är 

kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som 

berör dem, samt att anta mål och riktlinjer för ett minoritetspolitiskt arbete. 

Det finns en lag som beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och 

inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 

Katrineholms kommun ingår inte i ett sådant förvaltningsområde. 

Målet för Katrineholms kommuns arbete är, i likhet med den nationella 

minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter 

till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Riktlinjerna skickades ut på remiss till samtliga nämnder och utefter inkomna underlag 

har det utarbetats ett förslag till nya riktlinjer.   

Inkomna synpunkter har beaktats och ändring har gjorts därefter. Alla synpunkter har 

beaktats och kommer att vara behjälpliga i det fortsatta arbetet.  

Det inkomna underlaget angående som avses att språkkunnig personal ska kunna vara 

behjälplig över nämnd/förvaltningsgränserna bör detta förtydligas, liksom 

tillvägagångssätt har noterats men är inte aktuellt och heller inte det som riktlinjerna 

syftar till. 

Det förtydligas även att bestämmelserna är inte tänkta att ersätta 13 § förvaltningslagen 

(2017:900) om rätten till tolk. Reglerna tar sikte på olika situationer. Rätten till tolk 
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handlar om när tolk behövs för att ta tillvara sina rättigheter i ett möte med 

myndigheter.   

Det är samtidigt upp till var och en av verksamheterna om man vill använda sig av 

personal som anmält att språkkompetens att försäkra sig om att kompetensen når en 

tillräckligt hög nivå så att det går att garantera en rättssäker handläggning. 

Annan lagstiftning, såsom lagar och förordningar om personuppgiftshantering, ska 

givetvis beaktas i arbetet med riktlinjerna. 

Ärendets handlingar 

• Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 152 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09 

• Förslag Riktlinjer för Katrineholm kommuns minoritetspolitiska arbete 

2020-2023 

• Yttranden finns i akten 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 

(KD), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S) och Jesper Ek (-). 

Under överläggningen enas fullmäktige om en redaktionell ändring på sidan 5 i 

riktlinjerna. I sista stycket ska ordet äldre tilläggas efter ”…språket i tjänsten ska den…”.  

Förslag och yrkande 

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akten 
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§ 18    KS/2021:14  750 

 

Fråga om ny socialtjänstlag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas.  

Sammanfattning av ärendet  

Björn Wahlund (L) har inlämnat en fråga riktad till socialnämndens ordförande gällande 

ny socialtjänstlag. Följande frågor framställs: 

• ”Vad är Er bild av nämndens uppdrag när det gäller remiss för en ny 

socialtjänstlag? 

• Har Ni vid tidigare nationella remissrundor som rör förvaltningens 

verksamhet även då valt att inte involvera nämnden? 

• Hur tror Ni att delaktigheten bland ledamöterna i nämnden påverkas 

att inte involveras i denna typ av ärenden?” 

Ärendets handlingar  

• Fråga om ny socialtjänstlag, 2020-01-14 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L) och Marie-Louise 

Karlsson (S). 

Överläggningen förklaras avslutad. 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 19    KS/2021:8  739 

 

Motion om gratis mensskydd  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet  

Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har lämnat en motion om gratis mensskydd. 

Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor, 

gymnasium samt ungdomsmottagningen.” 

Ärendets handlingar  

• Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 20    KS/2021:10  409 

 

Motion om klimatarbete för ett klimatneutralt 
Katrineholm  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet  

Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om klimatkommun 

för ett klimatneutralt Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 

”Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner” 

Ärendets handlingar  

• Motion om klimatkommun för ett klomatneutralt Katrineholm, 

2021-01-11 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 21    KS/2021:11  727 

 

Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att inleda processen med 

planering av lokaler för verksamhet i enlighet med beslut fattat på vård- och 

omsorgsnämndens vägnar daterat 2021-01-12. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett beslut om att föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att inleda processen 

med planering av lokaler för verksamhet i samarbete med Hökerum Bygg AB utifrån 

gjord behovsanalys.  

Behovsanalysen som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen visar bland annat att 

utifrån den rådande kön finns behov av ytterligare en sammanhållen gruppbostad i 

kommunen och att en ny gruppbostad bör vara färdigställd senast andra kvartalet 2023.  

Hökerum Bygg AB har, via samhällsbyggnadsförvaltningen, erbjudit kommunen 

möjligheten att inrätta en gruppbostad i kvarteret Hämplingen samt lokal för övrig 

verksamhet i bottenplanet. Ytan för gruppbostaden beräknas till 666 kvadratmeter till en 

kostnad av cirka 2 000 kronor per kvadratmeter och ytan på nedre plan består av cirka 

465 kvadratmeter till en kostnad av cirka 1 200 kronor per kvadratmeter beroende på 

verksamhet. Totalyta att hyra skulle bli 1 131 kvadratmeter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att plats för byggnation stämmer väl överens med 

kraven på närhet till service och kommunikationer och föreslår att vård- och 

omsorgsförvaltningen ska hyra två plan i samma fastighet. 

Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

• Delegationsprotokoll vård- och omsorgsnämnden, VON Del § 3, 

2021-01-12 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten 

 

 


