
KALLELSE 1 (1) 

Datum

Kommunledningsförvaltningen 2019-10-18

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm  E-post:

Telefax:

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2019-10-21 

Nr Ärende Beteckning 

1 Entledigande samt val av ersättare i Lönenämnd 

Sörmland (uppdaterad handling) 

KS/2018:485 2 

2 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för 

Katrineholms kommun (kompletterande handlingar) 

KS/2019:323 3 

3 Interpellation med svar om uppföljning av tecken 

på hederskulturer bland elever som lämnat 

grundskolan (kompletterande handling) 

KS/2019:333 13 

4 Interpellation med svar om kommunens 

kostnader för kollektivtrafik (kompletterande 

handling) 

KS/2019:339 14 

5 (Ny) Interpellation om besparingar inom förskolan KS/2019:349 16 

6 Motion om friskvårdsbidrag för alla KS/2019:350 17 

Torgerd Jansson (S) 

Ordförande  
Marie Sandström Koski 

Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-10-15 KS/2018:485 - 111
Nämndadministration

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunfullmäktige

Entledigande samt val av ersättare i Lönenämnd 
Sörmland
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i

Lönenämnd Sörmland.
2. Kommunfullmäktige väljer Torbjörn Jonsson (M) som ersättare i Lönenämnd

Sörmland till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anders Karlsson (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i Lönenämnd 
Sörmland.
Moderaterna nominerar Torbjörn Jonsson (M) till ny ersättare i Lönenämnd Sörmland.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Lönenämnd Sörmland
Anders Karlsson
Torbjörn Jonsson
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Revisorerna i Katrineholms kommun 2019-10-r5

Till
Fullmäktige i Katrineholms kommun
organi sationsnummer 21 2000 -03 40

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
port per 2019-08-31 är fiirenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse ftir en god ekonomisk hushåll-
ning, såväl finansiella som ftir verksamheten.

Var bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utftirts enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppffllas for är 2019.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av migrationsersättning, perio-
disering av kostnader samt redovisning av exploateringsverksamhet m m.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är ftirenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget
2019.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv
Lars F Eriksson har inte deltagit i granskning av vård- och omsorgsnämnden.

Katrineholms kommun 2019 - I 0- I 5

an Olov

Lars F Eriksson

Bilagor:

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport

a-uk
Richard Eriksson
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusit 2019. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen for är 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas foljande sammanfattande revisionella be-
dömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av migrationsersättning, periodisering
av kostnader samt redovisning av exploateringsverksamhet m m.

Är resultaten i delårsrapporten forenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk
hushållning, d v s finns forutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som full-
mäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är
delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

I
pwe 2
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag for det utlåtande som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-
året och den ska innehålla en översiktlig redogörelse for utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushåll-
ning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas
delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

' Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

' Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

. Kommunallag (KL)

. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

r Rådetfor kommunal redovisnings rekommendation 17, Delårsrapport

. Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

r Fullmäktigesanvisningaravseende delårsrapport

1"4. Avgränsning och metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:

r översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,

o förvaltningsberättelsens innehåll,

. granskning av kommunens drift- och investeringsredovisning,

r hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen for
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Granskningen om-
fattar övergången till ny redovisningslag.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och

3
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.

I
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z. Iakttagelser och
bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed
2.1.1. lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden upp-
går till - 8,3 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltn in gs berättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts for den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 17,8 mnkr vilket är 4,0 mnkr sämre
än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas vilken redovisar en
ekonomi i balans för är 2019.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt rekommen-
dation 17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal ienlighet med rekommen-
dationen.

En samlad men översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i

delårsrapporten.

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring
och redovisning.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga
avvikelser noterats:

lntäkter för migration har balanserats som skuldpost, vilket medför för lågt redovisade
intäkter med 57 mnkr.

Generellt statsbidrag saknas med 7,5 mkr men är dock medtaget i helårsprognosen.

Skuld till banken har inte nettoredovisats vilket innebär att posten Kassa, bank är 37 mkr
för högt upptagen samtidigt som kortfristiga skulder (checkkredit) är for högt upptagna med
motsvarande belopp.

Från 2018 finns fordran på Migrationsverket uppgående till 32,5 mnkr här bedömer vi att
viss risk finns for att del av posten är osäker.

Semesterlöneskuld, uppehållslön/ferielönskuld har inte bokats upp med verkligt utfall per
31 augusti 2019.
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lntäkter och kostnader i samband med försäljning av exploateringsfastigheter har ej redo-
visats, vilket medfor lågt redovisade intäkter och kostnader.

En post pä 24,3 ingår i kortfristiga fordringar vilka avser fakturor som inte har attesterats
och därmed inte fördelats ut på rätt post i balans och/eller resultaträkning. Enligt uppgift
ska merparten inte ha någon inverkan på resultatet men framöver bör rutinen förbättras så
att denna post har ett betydligt lägre värde i kommande delår- och årsbokslut.

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

En bedömning har gjorts av om sammanställd redovisning ska upprättas i enlighet med re-
kommendation. Kommunen upprättar sammanställd redovisning.

Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det fram-
går inte om principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut. I not till eget kapital finns
dock upplysning om att ändrade redovisningsprinciper tillämpas på grund av ny lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR). Denna upplysning bör finnas i avsnittet om redovisnings-
principer.

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs som ett separat avsnitt i förvaltningsberättelsen. Då
denna uppgift finns kan med fördel antal noter minskas då nya lagen inte kräver att samtliga poster
i balans- och resultaträkningen samt kassaflödsanalysen ska ha notupplysningar.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av exploateringsverksamhet,
periodisering av kostnader samt intäktsredovising av intäkter från Migrationsverket.

2.2. God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019 - 2021 innehällande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmå1.

2.2.1" lakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning avseende kommunens finansiella mål som fast-
ställts i Övergripande plan med budget 2019 - 2021 . Mälen som fastställts och foljts upp är:

1) Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

2) Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna

3) Avskrivningarna ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten

Av redovisningen framgår att mål ett och två inte uppnås for perioden samt att mål nummer tre
uppgår till 2,9 % vilket innebär att det uppnås. Vi noterar att kommunstyrelsen endast utvärderar
mål nummer ett mot prognostiserat helårsresultat.

}
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Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten.
Tabellen nedan indikerar måluppfyllelsegrad for resultatmål knutna till kommunens sju beslutade
övergripande målområden.

Redovisningen görs utifrån tillgänglig statistik och uppgifter per augusti 2019. Om det inte finns
tillgänglig data för innevarande år, görs en bedömning utifrån den senast tillgängliga informationen.
Detta innebär att flera resultatmål bedöms utifrån utfallet från år 2018 eller tidigare. Målredovis-
ningen görs utifrån det uppmätta resultatet per 31 augusti 2019. Måluppfyllelse fdr prognosen 2019
och åtgärdsförslag saknas också för hur målen ska kunna uppnås.

För två av målen har kommunen inte redovisat någon måluppfyllelse, utan hänvisar till uppföljning i

årsredovisningen. Dessa två mål har därför exkluderats från totalen i tabellen ovan.

Vi konstaterar att målen för verksamheten inte uppnåtts i sin helhet. Vi konstaterar att 17,2 Yo av
målen bedöms som uppfyllda samt noterar att ett verksamhetsmål bedöms som ej uppfyllt för
delåret. I nedanstående tabell framgår för respektive målområde andel resultatmål som uppfyllts
helt:

Tillväxt, fler
jobb & ökad
egen
försörjning

Attraktiva
boende-
&
livsmiljöer

En stark
och trygg
skola för
bättre
kunskaper

Trygg
vård &
omsorg

Ett rikt
kultur-
idrotts
&
fritidsliv

Hållba
r miljö

Attraktiv
arbetsgivare
& effektiv
organisation

Andel
uppfullda
resultatmål
2019

25% 33% 0% 27% 0% 17% 0%

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är forenligt med de finansiella mål som full-
mäktige fastställt i budget 2019. Detta med anledning av att endast ett av de finansiella målen upp-
nås under perioden.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019, detta eftersom 80,4 o/o av
de övergripande målen delvis ej uppfylls.

Vi efterfrågar en ökad konkretisering och kvantifiering av resultatmålen i syfte att öka deras mät-
barhet och förenkla en objektiv bedömning av måluppfyllelse.

I
wc 7

Overgrip-
ande målom-
råden

Tillväxt, fler
jobb &
ökad egen
försörjning

Attraktiva
boende- &
livsmiljöer

En stark
och trygg
skola för
bättre
kunskaper

Trygg
vård &
omsorg

Ett rikt
kultur-
idrotts
&
fritidsliv

HåII
bar
miljö

Attraktiv
arbetsgivare
& effektiv
organisation

Andel

Totalt I b b 11 3 6 6 100%
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3. Bedömningar utifrån
revisionsfrågor

Revisionsfråga

Har delårsrapporten u pprättats en ligt
lagens krav och god redovisningssed?

Kommentar

Ej Uppfyllt

Redovisar ej ett
rättvisande resultat för
perioden idelårsbok-
slutet

Se bedömning i

avsnitt 2.2.2 ovan.

resultaten i delårsrapporten foren liga Delvis uppfyllt
med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d v s finns
förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?

o
o
o

o
o
o

2019-10-11

Rebecka Hansson U ppdragsledare Susanne Li n d be rg P roje ktl ed a re

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommun enligt de villkor och under de forutsättningar som
framgår av projektplan från den 28 augusti 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gente-
mot annan som tar del av och forlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

I
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Svar på interpellation om ”Uppföljning av tecken på hederskulturer bland elever 
som lämnat grundskolan”
Undertecknad har fått en interpellation för besvarande från Jesper Ek (L)

Nedan följer mitt skriftliga svar på frågorna

1. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm vet vi har gått vidare till
gymnasial utbildning, antingen i Katrineholm eller på annan ort?

413 av 419 elever = 99%

2. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm har gått vidare till arbete –
arbetsmarknadsinsatser? Och vilka typer av insatser består dessa av?

Just nu 0. Av de 6 som inte är gymnasieplacerade är 5 skickade till Ungdomstorget för vidare
uppföljning om vad de gör.

3. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm saknar kommunen
kännedom om?

5 ungdomar är under uppföljning, se svaret på fråga 2.

4. Hur följer kommunen upp övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan för att på
ett säkert sätt motverka bl.a. tvångsäktenskap?

Bildningsnämnden har ansvar enligt Skollagen 29 kap. 9§ att löpande under året hålla sig
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta, som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret. Bildningsförvaltningen har tecknat avtal för erbjudande om
insatser till ungdomarna med Viadidakt, som genomför insatserna tillsammans med
ungdomarna inom ramen för Ungdomstorgets verksamhet. Bildningsförvaltningen för
statistik över de aktuella ungdomarna och ansvarar för rapportering till Skolverket via SCB.
Skulle det finnas skäl för oro kring någon av ungdomarna tas självklart alltid kontakt med
socialförvaltningen.

Johan Söderberg (S)

Ordförande bildningsnämnden
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SKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

2019-10-18 KS/2019:339 - 399

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Telefon: www.katrineholm.se

641 80 KATRINEHOLM  E-post:
Telefax:

Svar på interpellation till kommunstyrelsens vice 
ordförande Christer Sundqvist (M) gällande 
kommunens kostnader för kollektivtrafik
Jesper Ek, Liberalerna, har ställt en interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande 
Christer Sundqvist gällande kommunens kostnader för kollektivtrafiken.

Interpellationen lyder: 
Kollektivtrafiken är en väsentlig komponent för en väl fungerande arbets- och 
bostadsmarknad samt spelar en viktig roll socialt för de utan andra alternativ som exv 
bil. Kollektivtrafiken är dessutom viktig som ett led i att knyta ihop regionen samt 
uppmuntra till ett mer miljövänligt transportalternativ. Men förutsättningar för att 
bedriva en ur samhällsekonomiskt perspektiv effektiv kollektivtrafik skiljer sig kraftigt åt 
mellan större och mindre orter såväl som mellan korta och långa avstånd.

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Katrineholms kommun är hög och nyttan låg. Sedan 
flera år tillbaka har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) flaggat för en utveckling av 
kostnadssidan som inte på något sätt står i paritet till ett ökat resande. I många fall 
utökas trafiken utan någon som helst trafikekonomisk eller samhällsekonomisk analys.

Katrineholms kommuns kostnader för trafiken består av tre direkta delar och en 
indirekt. Den indirekta är den som vi invånare betalar via regionskatten och som i 
huvudsak finansierar mellankommunal trafik som behövs för regionens tillväxt och 
funktion. Exempelvis att det ska gå att, på ett ”enkelt” sätt att ta sig till regionens större 
sjukhus och till annan regional service tillgänglig i någon av våra regionala centrumorter. 
Utöver detta även en viss del till riksfärdtjänst.

De direkta kostnaderna (för Katrineholm) består av;

 Trafikeringskostnader för den linjebundna trafiken inom kommunen,
 Skolkort till elever för den linjebundna trafiken,
 Skolskjutstrafik och kommunal färdtjänst.

Färdtjänsten berörs inte här.

 Kommunens kostnad för den linjebundna trafiken uppgick 2018 till drygt 29 milj kr
enligt Sörmlandstrafikens bokslut.

 Kommunens kostnad för elevers skolkort (giltiga i den linjebundna trafiken) uppgick
2018 till 2,5 milj kr (ca 30 % av all biljettintäkt).

 Utöver den linjebundna trafiken tillkommer kostnader för skolskjutstrafiken ca 21
milj kronor 2018.

Summerar man ovanstående två första poster som avser den linjebundna trafiken 
uppgår kostnaden till drygt 31 milj kr vilket mynnade ut i drygt 670 000 resor 2018.
Dvs kommunen betalar varje resa med i snitt 46 kr.
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Skrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-10-18
     

Frågan lyder:
1. Vad har gjorts och vad kommer kommunen göra för att radikalt minska kommunens 

kostnad för den inomkommunala linjetrafiken?

2. Vilka krav har ställts och vilka krav kommer kommunen att ställa på den regionala 
huvudmannen för att kunna erbjuda ett samhällsekonomiskt mer effektivt 
trafiksystem inom kommunen?

Jesper Ek (L)
Gruppledare Liberalerna

Svaret lyder:
1. Region Sörmland svarar för den konkurrensutsatta upphandlingen av den lokala 

kollektivtrafiken åt länets kommuner. Kommunerna bestämmer själva över 
utbudet av den lokala kollektivtrafiken vilket innebär att man också bestämmer 
över vilka kostnader som kommunen kommer att få för trafiken. Det nuvarande 
utbudet av kollektivtrafik anses av kommunen ligga på en lagom nivå. 

Hela tiden görs trimningsåtgärder i systemet för att hålla kostnaderna på en 
acceptabel nivå samtidigt som vi på olika sätt uppmanar kommun-innevånarna att 
åka mer med kollektiva färdsätt.

2. Nettokostnaden för den allmänna kollektivtrafiken i Katrineholm var för år 2018 ca 
26 Mkr (inklusive skolkort). Kostnaden för den upphandlade skolskjutstrafiken var 
ca 15 Mkr. Nettokostnaden för kollektivtrafiken i Sörmland är lägre än rikssnittet 
både vad avser kostnader per innevånare och kostnader per kilometer. Detta 
borde därför även gälla för Katrineholms kommun.

Vi följer kostnadsutvecklingen genom månatliga rapporter från Region Sörmland 
samtidigt som vi genom olika uppdrag till regionen beställer utredningar, som till 
exempel anropsstyrd trafik i tätorten, i avsikt att effektivisera verksamheten.

Christer Sundqvist (M)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
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Liberolerns Katrineholm 2019-10-15

Interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordftirande
Göran Dahlström och vice ordförande Christer Sundqvist

Vid ett områdesmöte med rektorer, representanter ftir forskolor Vtist, ftirfildrar
och undertecknad togs bland annat ftiljande iimnen upp;

Bamkonventionen, besparingar och beslut att 15- och 2O+immarsbarnen inte fär
varcpäforskolan ntir det iir skollov.

En ftirtilder sttillde ftiljande frågor och jag lovade att framfora dem:

- Hur ttinker politiker niir man beslutar om besparingar i skolan?

- Gör man någon konsekvensanalys?

- Hur beallar man barnets biista utifran barnkonventionens som ska bli lag
nåista år?

{nw
Inger Hult

Liberalerna

Bildningsniimnden

2e vice ordftirande

Kontaktpolitiker i förskoleområde Våist
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Motion: 

Ett Friskvårdsbidrag för alla 
 

 

Kompetensförsörjningen i Sverige, i Sörmland och i Katrineholm är en av de stora 
utmaningarna vi står inför, och ett av nyckelstrategierna som Katrineholms kommun 
antagit i Övergripande kompetensförsörjningsplan  är att vara en “attraktiv arbetsgivare”, 1

som ryms inom ARUBA-modellen . Möjligheten till friskvårdsbidrag för majoriteten av våra 2

medarbetare påstås vara ett led i att såväl attrahera som behålla. 
 

“Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för 
hälsofrämjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och 
stödjer rehabilitering.  
Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en bra 
verksamhet. Anvisningarna för friskvård ska vara vägledande i arbetet och beskriva 
kommunens vilja och syn på friskvård.  
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholm kommuns strategier 
för en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.”  3

 
Sedan 1 januari 2018 kan de allra flesta anställda i Katrineholms kommun få ta del av ett 
friskvårdsbidrag som uppgår till maximalt 1000 kr per kalenderår. “Bidraget betalas ut mot 
uppvisande av kvitto ” dvs för att kunna ta del av friskvårdsbidraget krävs idag att den 4

anställde först ur egen ficka bekostar sin friskvårdsaktivitet och sedan mot kvitto får hen 
ersättning för sitt utlägg. 
 
Endast 42% av de anställda i Katrineholms kommun (dec 2018) nyttjade friskvårdspengen. 
Anledningarna till att den andelen är så pass liten kan vara flera, men en uppenbar 
möjlighet är att premissen ändå är att den anställde får lägga ut beloppet först och sedan 
återfå den mot kvitto. Beroende på när individen lägger in kostnaden i lönesystemet kan 

1 Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-21 
2 ARUBA - Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta 
3 S 3, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19 
4 S 5, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19 
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det ta så mycket som 6 veckor att återfå. För en hel del av våra anställda är 1000 kronor 
säkerligen en relativt stor summa som deras privatekonomi helt enkelt inte kan avvara 
under den tid som det tar för kommunen att handlägga ärendet. Således finns en risk att 
en stor andel av kommunens personal INTE avnjuter den möjligheten de har rätt till, och 
som följd påverkas inte den enskildes välmående på det sätt som intentionen är. 

Nämnd Antal Kronor Anställda Andel 

BIF 581 565 872 1 463 40% 

KULF 30 28 195 50 60% 

KS 73 70 415 73 100% 

STF 112 101 481 242 46% 

SOC 100 92 899 137 73% 

Viadidakt 44 41 277 106 42% 

VOF 433 407 260 1 214 36% 

Summa 1 373 1 307 399 3 285 42% 

Antal = Antal anställda som tog ut friskvårdspeng 
Anställda = Antal månadsanställda per 181231 
Fig. 1 Andel anställda 2018 som tog ut friskvårdspeng per förvaltning. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att: 
 

● Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad 
(eller motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt 
friskvårdsbidrag utan att själva behöva lägga ut beloppet. 

● Personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka 
utnyttjandegraden av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydligt mätbara mål. 

 
För Liberalerna 
 
 
 
 
 
Jesper Ek Inger Hult 
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