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bildningsnämnden
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2 Entledigande av ersättare i service- och 
tekniknämnden

KS/2017:266

3 Nominering av ledamot och suppleant till 
styrelsen för KFV Marknadsföring

KS/2017:279

4 Upphörande av begränsning av 
förtroendevald revisors uppdrag

KS/2017:271

5 Svar på interpellation om förändringar 
inom vård- och omsorg

KS/2017:252

6 Meddelande

Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-09 KS/2017:253 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare
Karin Österman Sundell 

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Milos Smitran (M) som ersättare i bildningsnämnden 

för tiden till och med den 31 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Ann Karlsson (M) har i meddelande den 25 april 2017 begärt att få lämna uppdraget 
som ersättare i bildningsnämnden. Moderaterna nominerat nu Milos Smitran som 
ersättare i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent

Beslutet skickas till:
Ann Karlsson 
Milos Smitran
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-09 KS/2017:266 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare
Karin Österman Sundell 

Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Robert Persson (KD) från uppdraget som ersättare i 
service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Robert Persson (KD) har i meddelande den 4 maj 2017 begärt att få lämna uppdraget 
som ersättare i service- och tekniknämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent

Beslutet skickas till:
Robert Persson
Service- och tekniknämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 KS/2017:279 - 112 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunfullmäktige

Nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för 
KFV Marknadsföring 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avvaktar med nominering av ledamot till styrelsen för KFV 

Marknadsföring AB. 

2. Fullmäktige nominerar Magnus Gustafsson som suppleant för perioden till och 
med ordinarie bolagsstämma 2019.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB. Bolagets verksamhet
ska vara marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm
och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård.
Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt
marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler
besökare till Katrineholm.

Enligt bolagsordningen väljs styrelseledamöter av stämman för en 2-årsperiod.
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 7 styrelsesuppleanter.
Enligt uppgift disponerar kommunen två platser som ordinarie ledamöter och två 
suppleantplatser i styrelsen.

Kommunfullmäktige har 2015 nominerat Maria Magnusson och Per-Olof Millberg 
som ordinarie ledamöter och Lars Hågbrandt och Mia Melvinsson som suppleanter 
under tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2019. Magnusson och Hågbrandt har 
avsagt sig sina platser i styrelsen.

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till:
Gustafsson
KFV Marknadsföring AB
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 KS/2017:271 - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunfullmäktige

Upphörande av begränsning av förtroendevald revisors 
uppdrag 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte längre undanta vård- och omsorgsnämnden från 
granskningsuppdraget för den förtroendevalda revisorn Lars F Eriksson (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att undanta vård- och omsorgsnämnden från 
granskningsuppdraget för den förtroendevalda revisorn Lars F Eriksson (M).  Eriksson 
har nu meddelat att skäl för jävighet inte längre föreligger varför undantaget kan 
upphöra.

Marie Sandström Koski



SVAR 1 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 Dnr KS/2017:252

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström och vice ordförande Lars Härnström

Joha Frondelius, Kristdemokraterna, har ställt en interpellation till 
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Lars Härnström (M) 
kommunstyrelsens vice ordförande angående den senaste tidens förändringar 
inom vård och omsorg

Interpellationen lyder:
Det pågår förändringar inom äldreomsorgen som påverkar kommunens medborgare 
enligt insändare i Kuriren. Ett flertal insändare belyser brister inom hemtjänsten och 
inom äldreboenden som väcker en del frågor. 

I en av insändarna som kommer från en besökande anhörig skriver hen att det saknas 
inte chefer utan personal. Vården av våra äldre medborgare blir tyngre och tyngre. 
Vården av våra äldre medborgare sker på tid. Allt planeras efter dagligt och nattligt 
schema utan utrymme för avvikelser. Vården av våra äldre innehåller mindre av 
omsorg. Att två personal ska kunna hjälpa 32 gamla med toalettbesök under en natt 
ger förstås resultat i blöta sängar som måste bäddas om osv. Skulle vilja att ni två 
(Göran och Lars) tar ett par nattpass och prövar på! Det ni ser då skulle få er att tänka 
till, det är säkert. Och vad jag förstått så har kommunen inte brist i kassan!

Insändaren är skriven av en som besöker boende och ser med egna ögon vad som 
händer i en av kommunens äldreboenden i Katrineholm 2017.

Ni två (Göran och Lars) har skrivit en debattinsändare med rubriken ”Det stora 
beslutens år” där Ni pekar på kommande kommunala utmaningar som 
kompetensförsörjning med kompetent personal som trivs och utvecklas, för att kunna 
ge bästa möjliga service till våra barn och äldre. Arbetsglädje och hälsa är viktigt för 
att behålla och locka nya medarbetare. Ett omfattande arbete har inletts för att få ner 
sjukfrånvaron, som idag är alldeles för hög.

Det är ord och inga visor i denna insändare som helt riktigt beskriver kommunens 
utsatta läge med kompetenser och ett rimligt antal anställda utifrån behov inom flera 
förvaltningar. När flertalet av insändarna beskriver just motsatsförhållanden till Era 
visioner och mål så blir vi Kristdemokrater mycket oroade. Personal som ska trivas 
och utvecklas är mycket avgörande för Katrineholms välstånd och inte minst i 
framtidens rekryteringar inom vård och omsorgen.

Inför dom förändringar som har påbörjats inom äldreomsorg uppstår igen ett antal 
frågor som Ni ansvariga politiker i Katrineholm behöver ge svar på med tanke på vad 
flertalet av insändarna i Kuriren är oroliga för. 



SVAR 2 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 Dnr KS/2017:252

Fråga 1: - Varför genomför kommunen förändringar som inte förbättrar situationen 
för våra äldre inom hemtjänsten och på äldreboendet som beskrivs i insändarna?

Fråga 2: - Rimliga arbetsvillkor för att kunna ge bästa möjliga service till våra äldre, 
vad betyder det för dej som kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande?

Fråga 3: - Vad hindrar Er två från att med egna ögon se och uppleva ett dygn inom 
äldreomsorgen?

Joha Frondelius gruppledare Kristdemokraterna 

Svaret på fråga 1 lyder:
Alla förändringar som sker inom äldreomsorgen grundar sig på analyser av hur 
situationen ser ut i omsorgen av de äldre i förhållande till den lagstiftning vi har att 
följa. I de fall dessa analyser visar på brister när det gäller rättssäkerhet, kontinuitet, 
kvalitet, professionellt förhållningssätt och/eller en effektiv användning av 
tillgängliga resurser har förändringar skett och kommer att fortsätta att göra så när 
behov uppstår. 
Vård och omsorg är inte en statisk verksamhet utan en verksamhet i ständig 
förändring beroende på vilka som behöver stöd och hjälp och i vilken form.

Detta kan exempelvis handla om att strukturera arbetet på ett annorlunda sätt än 
tidigare för att bättre möta brukarnas behov. Det i sin tur påverkar schemaläggningen 
för medarbetare eller kan i vissa fall innebära stora förändringar i arbetssätt. Kraven 
på verksamheten ökar ständigt genom bland annat förändrad lagstiftning inom olika 
områden och verksamheten måste anpassas därefter. För att kunna möta dessa 
utmaningar och utveckla ännu bättre äldreomsorg krävs det flexibilitet, följsamhet 
och snabb anpassningsförmåga i hela verksamheten, och hos medarbetare i alla led, 
från chefer till omvårdnadspersonal närmast brukaren.

Svaret på fråga 2 lyder:
I Katrineholms kommun gäller heltid som norm vilket ger en ansenlig förbättring i 
arbetsvillkoren, inte minst inom vård och omsorg där många traditionellt arbetar 
ofrivilligt deltid. Vård-och omsorgsförvaltningen påbörjade processen med att 
anställa på endast heltidstjänster redan under hösten 2016.

Den organisationsförändring inom vård-och omsorgsförvaltningen som sjösattes i 
början av maj 2017, innebär bland annat färre chefer på övergripande nivå och flera 
verksamhetsnära chefer. Förändringen förbättrar arbetssituationen både för 
medarbetare och för chefer. Med ansvar för färre medarbetare har cheferna bättre 
förutsättningar att kunna arbeta med ett nära ledarskap så att medarbetarna får det 
stöd och den ledning som krävs i en komplex verksamhetet som vård och omsorg är. 

Digitala lösningar har en stor potential inom välfärdsektorn. Vård- och 
omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för införande av 
välfärdsteknik inom verksamheten. Teknikens främsta syfte är att stödja brukarnas 
självständighet, delaktighet, integritet och trygghet, det vill säga att öka brukarens 



SVAR 3 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 Dnr KS/2017:252

makt över sitt eget liv. Många av dessa tekniska lösningar kommer även att förbättra 
och förenkla medarbetarnas arbetssituation och arbetsmiljö samt öka attraktiviteten 
för yrket.

Rimliga arbetsvillkor kan innebära ett antal aspekter, varav den viktigaste är att 
verksamheten följer arbetsmiljölagstiftningen, där både rättigheter och skyldigheter 
beskrivs såväl för arbetsgivare som för arbetstagare.

Svaret på fråga 3 lyder:
Vi har ledamöter i vård- och omsorgsnämnden med uppdrag att leda verksamheten. 
Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Christoffer Öqvist 
(M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden är mycket i verksamheten och vi 
får löpande information från dem. Vi har fullt förtroende för Ulrica och Christoffer 
samt våra övriga ledamöter i vård- och omsorgsnämnden. 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Ordförande i kommunstyrelsen Vice ordförande i kommunstyrelsen



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelande 

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 
maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Katrineholm
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Anna-Maria Wiklund
Avgående ersättare: Robert Persson
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