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Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 08:15 – 11:10 
Beslutande Göran Dahlström (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson 

(C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Mica 
Vemic (SD), Jesper Ek (L), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S) 

Beslutande ersättare Cecilia Björk (S), Gunnar Ljungqvist (S),  

Ersättare  Gunilla Magnusson (S), Michael Hagberg (S), Camilla Hermansson (SD), Thomas Selig (V), 
Christoffer Öqvist (M), Nicklas Adamsson (MP), Helena Gärtner (M) 

Övriga  
deltagande  T.f nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, 

förvaltningschef Stefan Jansson, näringslivschef Stefan Toll, ekonomi- och personalchef Susanne 
Sandlund, säkerhetschef Tobias Plantin, lärare Sofia Norén Berglund, Mats Fredriksson 
(Föreningen Katrineholms-Veckan), kostchef Camilla Wiström, avdelningschef Karin Engvall, 
utredare Axel Stenbeck 

Utses att justera Joha Frondelius (KD) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2019-10-02 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §144 - §162 

Marie Sandström Koski 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Göran Dahlström (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
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Joha Frondelius (KD)  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen Paragrafer §144 - §162 
Sammanträdes  
datum 2019-09-25 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-10-03 Datum för anslags 

nedtagande 2019-10-25 

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 144       
 

Kommunstyrelsens verksamhet  
Kommundirektören Sari Eriksson informerar om hur sommaren varit inom den 
kommunala organisationen. Sammantaget har sommaren avlöpt väl inom kommunen. 
 
Förvaltningschefen Stefan Jansson lämnar bland annat följande information 
- Miljöarbetet i Öljaren har fått ett bidrag från Havs och vattenmyndigheten på 5 

miljoner kronor. Det möjliggör att området för projektet Öljaren kan utvidgas. 
- Det finns 16 lediga tomter varav 1 tomt i centralorten. 
 
Näringslivschefen Stefan Toll informerar bland annat om 
- Omsättningen inom handeln har ökat de senaste 10 åren.   
- Antalet nya företag i kommunen uppgår under innevarande år till 95 företag och 

motsvarande tid 2018 var antalet 100. 
- Katrineholms kommun har rankingplats 78 på Svenskt näringslivs ranking vilket är 

plus 10 platser från 2018. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Göran Dahlström 
(S), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Thomas 
Selig (V), Anneli Hedberg (S), samt kommundirektören Sari Eriksson, förvaltningschefen 
Stefan Jansson och näringslivschefen Stefan Toll. 
_________________ 
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§ 145       
 

Pågående viktigare/större uppdrag, projekt och 
händelser  
Heltid som norm 

Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om ”heltid som norm”.  För 
delåret 2019 uppgår andelen heltidsanställda till 78,2 procent vilket är 1 procent fler 
jämfört med delåret 2018. Av kommunens heltidsanställda har 17,5 procent valt deltid. 
Arbetet framåt kommer bland annat att inriktas på att 
- Öka kunskapen om planering med schemaläggning 
- Öka kunskapen om hur scheman kan påverka hälsan 
- Utveckla samarbetet över och mellan förvaltningar 

 
Trygghet och säkerhet 

Säkerhetschefen Tobias Plantin informerar om hur arbetet bedrivs inom kommunens 
systematiska brottsförbyggande arbete. En del i arbetet är samverkan inom kommunen 
och utom kommunen med bland annat polisen. Varje vecka skapas en gemensam 
lägesbild i syfte att kunna ingripa tidigt.  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Thomas Selig (V), Göran 
Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Mica Vemic (SD), Johan Söderberg (S) samt ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund och säkerhetschefen Tobias Plantin. 
_________________ 
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§ 146       
 

Omvärldsbevakning 
Nytt utjämningssystem  
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund informerar om ändringar i 
kostnadstutjämningen för kommuner och landsting. Syftet är att systemet för 
kostnadsutjämning även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
kommunerna och för landstingen. 
 
I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås tre nya delmodeller för 
kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd respektive 
verksamhetsövergripande kostnader. Delmodellerna för barn och ungdomar med 
utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner föreslås utgå. 
 
Ett särskilt införandebidrag föreslås för att begränsa den årliga negativa effekten för 
enskilda kommuner och landsting av förändringarna till 250 kronor per invånare. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt ekonomi- 
och personalchefen Susanne Sandlund. 
_________________ 
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§ 147       
 

Katrineholmsveckan  
Mats Fredriksson (Föreningen Katrineholms-Veckan) informerar om årets 
Katrineholmsvecka som ägde rum i augusti. 
 
Föreningen Katrineholms-Veckan är en ideell förening, vars ägare är idrottsklubbarna 
KAIK, KSK, KIF och Värmbolsklubbarna FC och DFK. 
 
Katrineholms-Veckan är helt föreningsdriven, även om kommunen lämnar ett stöd i 
form av bidrag och hjälp från olika förvaltningar, vilket är en förutsättning för 
evenemanget. Även det privata näringslivet bidrar med ekonomiskt stöd. Detta innebär 
att i stort sett alla programpunkter under veckan är gratis för besökaren. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 
Magnusson (S), Christer Sundqvist (M), Joha Frondelius (KD) samt Mats Fredriksson 
(Föreningen Katrineholms-Veckan). 
_________________ 
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§ 148       
 

Digitalisering i skolan  
Läraren Sofia Norén Berglund beskriver den digitala pedagogikens möjligheter och 
vinster. Användning av digitala verktyg i skolan och exempel på hur de kan användas för 
att ge alla elever möjlighet att lyckas och känna att skolan är viktig på riktigt. 
 
Fördelar som omnämns är 
• Strukturerat digitalt arbete höjer resultaten, enligt forskning 
• De största vinnarna bland eleverna var tidigare förlorarna 
• Världen kommer till klassrummet och klassrummet till världen 
• Verkliga mottagare nås 
• Viktigt på riktigt ger engagerade elever 
• Digital kompetens - ett måste 

 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Christer Sundqvist (M), 
Johan Söderberg (S), Göran Dahlström (S), Mica Vemic (SD) samt läraren Sofia Norén 
Berglund. 
_________________ 
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§ 149    KS/2019:271  003 
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av lokala ordningsföreskrifter. 
2. Översända ärendet till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande. 
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2020. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 
Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.  
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga B.  
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga C.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget har varit på remiss hos Polismyndigheten 
region öst, service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 
• Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun 
• Remissvar 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Mica Vemic (SD) samt utredaren Axel Stenbeck. 
 
Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L),Tony Rosendahl (V) och 
Joha Frondelius (KD), avslag på den föreslagna ändring av §12 och att lydelsen istället ska 
vara  
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller likanande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndsmässig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till 
hjälporganisation eller liknande, 2. Insamling sker passivt eller i samband med fram förande 
av gatumusik. 
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Mica Vemic (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång  
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 150    KS/2018:84  212 
 

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten 
Abborren 11, Katrineholms kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Abborren, 
fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus 
inom en fastighet som tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i 
centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.   
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 februari – 8 mars 2018 och för 
granskning under perioden 24 maj- 21 juni 2018.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 79. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 79 
• Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Göran 
Dahlström (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson. 
 
Under överläggningen meddelar förvaltningschefen Stefan Jansson att fastigheten 
numera ägs av Katrineholms kommun. 
 
Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-25 11 (29) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 151    KS/2018:311  212 
 

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av 
Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av Järven 3 m.fl, del av 
fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek 
(L), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). 
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga E. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda och bevara kulturhistoriska 
värdefulla byggnader inom planområdet. Planområdet är beläget strax söder om 
Katrineholms centrum och omfattar cirka 4,2, hektar.  
 
Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 juni – 23 augusti 2018 och för 
granskning under perioden 29 maj- 26 juni 2019.  
 
Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 77. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 
• Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 77 
• Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta 
• Illustrationsplan 
• Planbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och 
Mica Vemic (SD). 
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Förslag och yrkande 

Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD), 
avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Jesper Eks (L) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 152    KS/2019:155  730 
 

Måltidspolitiska programmet 2020-2023  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av det övergripande 
inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program 2020-2023. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F. 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga G. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 
Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 
programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett 
förtydligande av förvaltningarnas uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten 
och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken. 
 
Programmet är ett inriktningsdokument med syfte att vägleda hur kommunen ska skapa 
ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i verksamheterna i Katrineholms kommun 
och det ska beaktas vid beslut och handling. 
 
Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter den 
nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 2030 och det föreslås gälla under perioden 2020-2023. 
 
Det Måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet. 

 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 
• Förslag till Måltidspolitiskt program 
• Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29 § 58 
• Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-21 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Gunilla Magnusson 
(S), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S) samt kostchefen Camilla 
Wiström. 
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Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar att texten under rubriken Minska mängden kött ska ersättas 
med Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer 
grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter.  
 
Jesper Ek (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och därmed avslag på Inger 
Fredrikssons (C) ändringsyrkande. 
 
Beslutsgång  
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Jesper Eks (L) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer han proposition på 
Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkande och finner att styrelsen avslår detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 153    KS/2019:156  730 
 

Idrottspolitiska programmet 2020-2023  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av det övergripande 
inriktningsdokumentet Idrottspolitiskt program 2020-2023. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Jesper Eks (L) och Tony Rosendahls (V) yrkande 
reserverar sig Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V). 
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga H. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-
2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. 
 
Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden 
och beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen 
ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar. 
 
Det Idrottspolitiskt program 2020-2023 har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04 
• Förslag till Idrottspolitiskt program 2020-2023 
• Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 57  
• Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-13 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), 
Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) samt avdelningschefen Karin Engvall. 
 
Förslag och yrkande 

Jesper Ek (L) yrkar att ärendet ska återremitteras för en fördjupning gällande 
funktionsnedsättning. 
 
Anneli Hedberg (S) bifall till förvaltningens förslag. 
 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-25 16 (29) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition för förvaltningens förslag. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 154 KS/2019:195  000 

Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för 
Katrineholms kommuns externa webbplatser  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade styrdokument Anvisning för 
Katrineholms kommuns externa webbplats.  

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) och Jesper Eks (L) yrkande 
reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att styrdokumentet 
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser borde utgå då det inte längre 
fyller någon funktion. Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att återremittera ärendet 
för förtydligande av bedömningen. Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en 
förnyad bedömning vilken resulterat i en ombearbetning av dokumentet.  

Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det 
befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplats behöver 
uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt 
styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångpunkten för det nya 
dokumentet är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer 
sammanfattat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är att det nya är 
mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och organisation. Det äldre 
styrdokumentet innehöll detaljer och riktlinjer som numera finns samlat i en manual för 
webbplatsen. 

Förslaget har remitterats till bildningsnämnden, socialnämnden, vård-och 
omsorgsnämnden, viadidakt, bygg-och miljönämnden, kulturnämnden och service-och 
tekniknämnden.  

Vård-och omsorgsförvaltningen lämnade för nämndens räkning synpunkten att 
förvaltningens målgrupp inte berörs och att förvaltningen önskade ett förtydligande 
gällande målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Service-och 
teknikförvaltningen lämnade synpunkten att föreningar kan läggas till listan med 
målgrupper på sida tre av fyra i dokumentet. Övriga nämnder hade inga synpunkter på 
föreslaget dokument.  

Förslaget på reviderat styrdokument har uppdaterats efter inkomna remissvar. 

Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04
• Nu gällande styrdokument
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• Förslag på reviderat styrdokument  
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), 
Christer Sundqvist (M) och Jesper Ek (L). 
 
Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), på återremiss för viss 
omarbetning av dokumentet. 
 
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition för förvaltningens förslag. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 155    KS/2019:106  109 
 

Redovisning av obesvarade motioner september 2019  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 18 
september 2019 fanns sammanlagt nio obesvarade motioner. 
 
Den äldsta motionen, ” Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag och 
delegation”, väcktes i kommunfullmäktige i oktober 2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-18 
• Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-09-18 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 156    KS/2019:42  659 
 

Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens yttrande. 
 
Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga I. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion 
om språkvänner som utmynnar i följande yrkande: 
 
”Att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner”. 
 
Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden som på sitt sammanträde 2019- 08-27 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
projektet inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då det inte finns 
tillräckligt med resurser för att starta upp detta.  
 
Viadidakt informerar även om att de startar upp projekt språkcafé i höst, vilket är ett 
samarbete med familjecentralen där personer ges möjlighet till utbildning samt 
möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledighet. 
 
Ärendets handlingar 
• Ordförandens förslag till beslut 2019-09-11 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02 
• Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) 
• Protokollsutdrag från Viadidaktnämnden, 2019-08-27 § 36 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-08-12 
 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L). 
 
Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Joha 
Frondelius (KD) bifall till motionen. 
 
Jesper Ek (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 157    KS/2018:396  048 
 

Svar på motion om föreningsbidrag och delegation  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet  till kommunledningsförvaltningen 
för att avvakta att pågående utredningsuppdrag slutförs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om föreningsbidrag 
och delegation. Motionen utmynnar i följande yrkande 
 
• Det kommer fastställas riktlinjer för kriterier av beviljade bidrag på delegation av 

kommunstyrelsens ordförande 
• Uppföljningen av alla föreningsbidragen har samma årliga villkor utifrån 

verksamhetsplan och ekonomi 
• Det sker en granskning av kommunallagens regler om likställighetsprincipen där 

kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar 
 
Ärendets handlingar 
• Ordförandes förslag till beslut 2019-09-18 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 
• Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2018-09-19 

 
Kommunstyrelsens överläggning  
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony 
Rosendahl (V) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 

Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V) och 
Göran Dahlström (S) att ärendet ska återremitteras till kommunledningsförvaltningen för 
avvaktan av att pågående utredningsuppdrag slutförs. 
 
Beslutsgång  

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition på ordförandens, i handlingarna, redovisade förslag. 
Propositionsordningen godkänns av styrelsen. 
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska återremitteras. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: Akten  
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§ 158    KS/2019:315  041 
 

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari 
till augusti 2019  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari – 
31 augusti 2019 och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2019 omfattar kommunstyrelsens 
samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommundirektör, 
kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Perioden uppvisar ett resultat om + 10 685 tkr. Totalt är prognosen för 
kommunstyrelsen + 4 420 tkr och nå beslut om en ekonomi i balans. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-19 
• Delårsrapport 2019 kommunstyrelsen 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-25 24 (29) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 159    KS/2019:298  001 
 

Delrapport förändrad organisation för 
överförmyndaren  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delrapport om förändrad organisation för överförmyndaren till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick i och med Övergripande plan med budget 2019-2022 ett särskilt 
uppdrag att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. Inriktningen för 
uppdraget var att en överförmyndarnämnd ska startas den 1 januari 2021. I uppdraget 
ingick även att beakta eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. Som en del 
i detta arbete skulle kommunstyrelsen överlämna en delrapport i september 2019 och 
slutrappteringen ska ske senast i juni 2021.  
 
I och med denna rapport lämnar härmed kommunstyrelsen över sin delrapport.  
 
Delrapporten innehåller bland annat en genomgång av vad en överförmyndare är, 
juridiska aspekter av överförmyndarens verksamhet, hur överförmyndarverksamheten i 
dagsläget är utformad i Katrineholms kommun och övriga sörmländska kommuner, vad 
som sker på nationell nivå samt två förslag på möjliga förändringar för överförmyndaren 
i Katrineholms kommun. Det ena förslaget är att Katrineholms kommun bildar en egen 
överförmyndarnämnd och det andra förslaget är att kommunen ingår i en gemensam 
överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner.   
 
Ärendets handlingar 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-16 
• Delrapport förändrad organisation för överförmyndaren  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 160       
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Förordnande av t.f nämndadministrativ chef 2019-09-19—2019-09-22 
T.f chef stöd och samordning och verksamhetschef, Karin Rytter, utses att utöver egen 
tjänst upprätthålla befattningen som t.f nämndadministrativ chef under tiden 2019-09-
19—2019-09-22. (KS del § 107) 
Dnr KS/2019:1-029 
 
Avskrivning av fordran 
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatlösa att avskriva följande: 
 
Avgift   Summa  Beslutsdatum och paragraf 
Återbetalning av lön   5 243:-  2019-08-23, § 99 
Barnomsorgsavgift   3 981:-  2019-08-23, § 99 
Vård- och omsorgsavgift 34 928:-  2019-08-23, § 99 
Skrotning av bil   3 600:-  2019-08-23, § 99 
Tillsynsavgift av 
Alkoholförsäljning   2 000:-  2019-08-23, § 99 
Dnr KS/2019:2-040 
 
Yttrande över ansökan till hemvärnet 
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha 
något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS 
del § 100) 
Dnr KS/2019:3-163 
 
Förordnande av kommundirektör och krisledningschef 
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som kommundirektör den 7-8 september 2019. 
Säkerhetschef Tobias Plantin förordnas att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen 
som krisledningschef den 7-8 september 2019. (KS del § 103) 
Dnr KS/2019:5-029 
 
Försäljning av mark, del av Lövåsen 3:1 
Mark- och exploateringschefen beslutar att sälja 5000 m2 mark från Lövåsen 3:1 till 
Forss Fastigheter Lövåsen AB, 556626-3975. Ersättningen för marken uppgår till 1 500 
000 kronor och avtalet är undertecknat 2019-08-15. (KS del § 105) 
Dnr KS/2019:285-232 
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Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 
Kommunstyrelsen beslutade, genom kommunjurist Kajsa Aldstedt, att avslå begäran 
enligt delegationsprotokoll § 104, KS/2019:309-000. 
 
Information om redan anslagna delegationsprotokoll 
Bidrag till distriktscup/distrikstmästerskap i karate 2019 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 000 kronor till föreningen Karate Dojo Katrineholm. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 101) 
Dnr KS/2019:290-045 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 
_________________ 
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§ 161       
 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings 
cirkulär  
 
19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk 
 dödsboförvaltning och gravsättning 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.  
_________________ 
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§ 162       
 

Meddelande  
Protokoll och protokollsutdrag 
Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2019-05-28, Dir § 21 – Nytt Handlingsprogram inklusive beslutsunderlag. 
Dnr KS/2019:225-179 
 
Katrineholms Tekniska College AB har översänt protokoll fört vid bolagsstämma för 
2018. 
Handl nr 2019:1443 
 
Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2019-06-14. 
Handl nr 2019:1545 
 
Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2019-06-14. 
Handl nr 2019:1546 
 
 
Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen Stockholm har översänt rapport från inspektionen den 9 april 2019 av 
Överförmyndaren i Katrineholms kommun. 
Handl nr 2019:1462 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Meddelande från styrelsen nr 9/2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och Landsting om Insatser inom psykisk hälsa 2019. 
Handl nr 2019:1475 
 
Meddelande från styrelsen nr 7/2019 – Förbundsavgifter år 2020 till Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
Handl nr 2019:1476 
 
 
Tertialrapport 
Vårdförbundet Sörmland har översänt tertial rapport för tertial I 2019-04 – 
Vårdförbundet Sörmland 
Dnr KS/2019:240-100 
 

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-25 29 (29) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
Övrigt 
Remissvar Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun har delgetts möjlighet att yttra sig gällande Remiss av utredning 
för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01). Efter 
bedömning av ärendet beslutar Katrineholms kommun att avstå från att yttra sig. 
Dnr KS/2019:221-049 
 
Socialdepartementet har översänt – Remiss av betänkandet Styrkraft i 
funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23. 
Dnr KS/2019:286-729 
 
Katrineholms kommuns HBTQ - certifiering (LGBTQ) har presenterats för juryn i The 
Innovation in Politics Awards 2019. 
Handl nr 2019:2058 
 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.  
_________________ 
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Reservation angående Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Centerpartiet ser inte att passiv insamling av pengar är ett så stort problem att det behöver regleras

med ordningsföreskrifter i Katrineholms kommun. Det är inget brott att vara fattig eller att be om
ekonomisk hjälp. Det är i stället orsakerna till fattigdomen som måste lösas. Det finns dessutom

viktigare frågor för kommunen att ta sig an, som att höja skolresultaten.

Centerpartiet yrkade mot bakgrund av detta:

Avslag på paragraf 12 till förmån för tidigare lydelse, enligt nedan, samt som en konsekvens av detta
förändring även av 5 23.

"lnsamling av pengar 5 L2

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte

utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller
liknande, 2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik."

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet

G
Centerpar?i'at

KATRINEI{OLM
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Reservation - Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Beteckning: KS/2019:271 - 003

2019-09-25

Med hänvisning till det yrkande vi lagt tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och

Kristdemokraterna, reserverar sig Liberalerna mot de foreslagna ändringarna i de lokala

ordningsföreskrifterna.

Det är för oss ett oacceptabelt intrång på de enskilda näringsidkares och markägares frihet
att själva bestämma vad, inom ramen för vad lagen tillåter, ska få ske i direkt anslutning till

eller vid deras verksamhet och mark.

För Liberalerna

er Ek, gruppledare

Liberalerna I Katrineholm ' Floragatan 11 , 64'133 '0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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DNR KS/201922714O3

Reservation: Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Ett utökat tiggeriförbud, liksom det tidigare tiggeriförbudet, blir ett slag i luften då det inte löser

några problem och förbättrar inte situationen för den som tigger. Om man inför ett tiggeriförbud så

måste kommunen ha en plan för hur man kan hjälpa de här människorna. Det har man inte. För att
införa ett förbud krävs också att den verksamhet man vill förbjuda inte stör den allmänna ordningen.
Vi har svårt att se att så skulle vara fallet. Vi anser att ett tiggeriförbud dessutom är diskriminerande
då åtgärden först och främst är riktad mot en folkgrupp, nämligen de romer från Rumänien som

befinner sig i kommunen.

Ett utökat tiggeriförbud inom det föreslagna området utgör också ett ingrepp i näringsidkarnas och

markägarnas bestämmanderätt.

Från Vänsterpartiets sida anser vi att det finns mer angelägna frågor som majoriteten bör fokusera
på iställetföratt jaga utsatta människorsom berom hjälp.

Jag yrkade avslag på de föreslagna ändringarna av paragraf 1-2 och som en konsekvens av denna

förändring även av 5 23.

Det innebär att 5 12 ska lyda:

"lnsamling av pengar S 12

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndsmässig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller
liknande, 2. lnsamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik."

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 25 september 2Ot9
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KS/2018:84

Reservation. Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms

kommun.

Vänsterpartiet i Katrineholm har tidigare motsatt sig en försäljning av den i förslaget redovisade

delen av fastigheten Abborren till en privat intressent då den är en av de mest strategiska tomterna i

centrala Katrineholm. Vi var också kritiska till hur själva affären genomfördes där en privat intressent

gynnades på bekostnad av vårt allmännyttiga bostadsbolag KFAB. Vi hade hellre sett att den blivit

kvar i kommunal ägo för framtida hyresrätter inom allmännyttan.

Med hänvisning till Vänsterpartiets synpunkter kring fastigheten och de inkomna synpunkterna från

länsstyrelsen yrkade jag avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 2419-2Ot9
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Reseruation - Detaljplan för Järuen 3 m.fl., del av

fastigheterna Järuen 3 och Sandbäcken 3:1,

Katrineholm kommun
Beteckning: KS/201 8:31 1 - 2'12

2019-09-25

Med hänvisning till att mitt avslagsyrkande beträffande ovan nämnda detaljplan inte vann

gehör, reserverar sig Liberalerna mot förslaget att anta upprättad detaljplan.

Att endast erbjuda Katrineholms barn och familjer en kommunal 7-9 grundskola är att göra

en alldeles för stor begränsning av individers valfrihet och riskerar att slå ut de barn som är

i behov av ett mindre sammanhang. Förslaget till ny skola är dessutom illa förankrat hos

personalen.

Det bör även tilläggas att andra kommuner som redan provat på föreslaget koncept med

"storskola" har visat sig få en negativ utveckling när det kommer till centrala frågor som

elevresultat och personalomsättning. Dessutom aviseras en markant ökning i totalhyra

som vi befarar kommer drabba verksamhetens kvalit6.

För Liberalerna

Ek, gruppledare

Llberalerna i Katrineholm . Floragatan 11, 64133 '0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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DNR KS/2019:L55-730

Reseruation angående Måltidspolitiska programmet

Centerpartiet yrkar:

Att texten under rubriken Minska mängden kött (sidan L3 i programmet) ersätts enligt följande

"Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer grönsaker.

Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter."

Katrineholm 25 september 2019
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riksson, Centerpa rtiet

q-
Centerpartet

KATRINETIOLM
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Reservation - Måltidspolitiska Programmet 2020-2023

Beteckning: KS/2019:155 - 730

2019-09-25

Med hänvisning till att mitt avslagsyrkande beträffande revidering av ovan nämnda
program inte vann gehör, reserverar sig Liberalerna mot förslaget.

Förslaget "i grundskolan ska schemalagd lunch mojliggöras" upplever vi kränkande mot

våra lärare, som måste få ha kvar rätten att äta egen medhavd lunch, eller lämna skolans

område under sin lunchrast. Vi ställer oss dessutom extremt frågande till hur den typen av

tjänstgöringstid ska klassas och tror att detta skulle kunna bli en bidragande faktor till en

ytterligare försämrad arbetsmiljö för pedagogisk personal.

För Liberalerna

J Ek, grupp

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11,64133.0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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Reservation - ldrottspolitiska Programmet 2020-2023

Beteckning: KS/2019:156 - 730

2019-09-25

Med hänvisning till att vårt återremissyrkande beträffande revidering av ovan nämnda

program inte vann gehör, reserverar sig Liberalerna mot förslaget.

Förslaget till idrottspolitiska programmet uppvisar ett antal brister som vi i Liberalerna

anser bör åtgärdas:

Att premiera idrotts- och kulturutbudet för människor med funktionsnedsättningar kräver i

många lägen andra förutsättningar gällande kompetens, anpassning och tillgänglighet.

Förslaget lyfter framförallt fokus på jämställdhet och etnisk ursprung, men där saknas

tydliga tankar kring övriga diskrimineringsgrunder. Inkluderande idrott innebär inte alltid att

alla får vara med, och ibland krävs anpassade lösningar just för att varje individ ska få

samma förutsättning att delta. De människor vars förutsättningar gör det extra svårt att

delta i tex idrott behöver ha tydligare stöd i det föreslagna programmet för att underlätta

sitt deltagande i ett aktivt och rikt kultur- eller idrottsliv. Det saknas också en tydlig

beskrivning av hur Katrineholms kommun ska göra för att uppmuntra och underlätta for

foreningar att utveckla parasportverksamhet,

För Liberalerna

EK, g ruppledare

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11,64133.0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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Centerpaili'ät

Reservation. Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner KSl2Otg:42

Majoriteten förslår att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte finns resurser för att
återuppta verksamheten. Samtidigt kan man dock läsa i motionssvaret att man avser att starta
projektet språkcaf6 i samarbete med familjecentralen. Vi kan konstatera att det tydligen finns
resurser, men endast till projekt som majoriteten föreslår eller förslag som kommer från
oppositionen men som sedan paketeras om och presenteras som majoritetens egna.

Vi yrkade bifalltill motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet

Joha Frondelius KD

Kristdemokraterna

Katrineholm 2519-2Ot9
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