
KALLELSE

Datum
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-14 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: 

Tillkommande/kompletterande ärenden tillkommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-18

Ärende Beteckning

1. Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden

KS/2017:425

2. Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden KS/2017:240

3. Svar på interpellationen om 
bostadssituationen i Katrineholms kommun

KS/2017:435

4. (Ny) Fråga om tillgänglighetsanpassningar 
vid Djulö

KS/2017:449

Ärendet Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid 
Rådmannen 4 föreslås utgå från dagordningen då kommunstyrelsens hantering av ärendet 
kan anses tillräcklig.

Resurscenters Drömfångarteatern kommer att framföra ett kulturinslag inledningsvis.

I samband med sammaträdet kommer säkerhetschefen Peter Henriksson att informera om 
säkerhetsfrågor.

Kommunikatör Daniel Hjalmarsson kommer att informera om nya kameror för webb-tv 
sändningen.

Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-12 KS/2017:425 - 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 Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Sofie Gårdholt (M) från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Mirjana Cvrkaklj (M) som ny ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Sofie Gårdholt (M) har i meddelande den 28 augusti 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat 
Mirjana Cvrkaklj (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Karin Österman Sundell
Assistent

Beslutet skickas till:
Sofie Gårdholt 
Mirjana Cvrkaklj
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-11 KS/2017:240 - 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 Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Mellqvist (SD) som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har sedan den 24 april 2017 en vakant plats som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Lars-Olof Mellqvist (SD) 
som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

 
Karin Österman Sundell
Assistent

Beslutet skickas till:
Lars-Olof Mellqvist
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten



SVAR 1 (4)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 Dnr KS/2017:435-240

Vår handläggare
Göran Dahlström

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström 

Joha Frondelius, Kristdemokraterna, har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström 

Interpellationen lyder:

Till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) angående bostadssituationen 
i Katrineholms kommun

Katrineholm fortsätter vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är fler som vill 
flytta till kommunen än vad det finns bostäder. Den stora efterfrågan på bostäder har 
pågått i flera år och fastighetsägarnas villkor förblir många och tuffa. Den rådande 
situationen på bostadsmarknaden har inneburit att invånare med skulder eller med 
otillräcklig inkomst inte kan få bostad på egen hand. 

Antalet invånare och barnfamiljer utan bostad har vuxit till en sådan omfattning att 
Socialnämnden har tvingats öppna en särskild verksamhet som arbetar med enbart 
bostadsfrågan. 

I flera år har socialnämnden efterfrågat en större vilja hos fastighetsägarna och det 
kommunala bostadsbolaget att till en rimlig kostnad upplåta hyresrätter till ungdomar 
och kommunens utsatta invånare.

Bostadssituationen, brist på lägenheter för enskilda och familjer med lägre 
hushållsinkomster, kommer fortsätta att utgöra en stor utmaning flera år framöver. 
Trångboddhet påverkar även barnens uppväxtförhållanden, där barnen inte får 
möjlighet att hitta studiero hemma och för att nå goda studieresultat i skolan. 
Bostadssituationen leder således indirekt till ett liv i utanförskap. 

Socialnämnden skriver i sina rapporter att majoriteten (69 procent) av 
försörjningsstödstagarna har ett förstahandskontrakt. Antalet andrahandkontrakt är 
litet, tvåprocent som motsvarar 19 försörjningsstödstagare. Det innebär att 
majoriteten av de hushåll som har ett socialt kontrakt uppbär inte ekonomiskt bistånd. 
Andelen aktuella som bor inneboende har ökat och socialnämnden vet att inom 
många, så kallade EBO-hushåll i Katrineholm, bor det inneboende. 

När det gäller försörjningsstödshushållens storlek är cirka 136 hushåll aktuella med 
fyra barn eller fler. 



SVAR 2 (4)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 Dnr KS/2017:435-240

Majoriteten av dessa barnfamiljer bor för trångt enligt Boverkets rekommendationer. 
Enheten för ekonomiskt bistånd har funnit tolv hushåll som bor för dyrt och för stort 
jämfört med det som anges i Katrineholms riktlinje för ekonomiskt bistånd. Till de 
hushållen har kommunen ställt krav, i enlighet med gällande riktlinjer, att de ska byta 
till mindre men framförallt billigare boende. 
Redan år 2013 prognostiserade socialnämnden att bostadsbristen i kommunen och 
svårigheter med att få förstahandskontrakt kommer påverka vårdkedjan som bedrivs 
inom nämndens verksamheter. Utvecklingen har gått från att verksamheten lade fokus 
på behandlingsmetoder till att i allt större omfattning leta efter lediga boenden. 

Socialnämnden bedömde således redan för fyra år sedan att trycket kommer fortsätta 
öka på efterfrågan gällande stöd med bostadsanskaffning. Enligt socialnämndens 
reglemente ska verksamheten inte bedriva samordning kring och anskaffning av 
bostäder ändå har socialnämnden blivit kommunens tredje största hyresvärd, vilket är 
en ohållbar situation. 

Arbetssituationen inom socialnämnden och kravet på den enskilda individen hårdnar 
ytterligare i och med ett nytt direktiv, där bland annat socialnämnden ska inför varje 
enskild biståndsprövning inspektera huruvida individen är inneboende i ett hushåll 
som inte har anmält detta vidare till fastighetsägaren.  

Bostad är primärt en medborgarfråga och inspektion för vem som vistas i den 
enskilda bostaden är en fråga för fastighetsägarna. Det är enbart vissa särskilda 
grupper som kan ansöka om stöd av socialnämnden vid bostadsanskaffning. Det är en 
insats som ska tillämpas sparsamt och inte ses som en självklarhet. 

Den tuffa bostadssituationen i Katrineholms kommun, blev ännu tuffare i samband 
med den senaste flyktingsituationen. Katrineholm har under 2013-2016 tagit emot en 
mycket stor andel av ensamkommande barn och unga. Kommunens första utmaning 
har varit att hitta boende till varje anvisat ensamkommande barn inom 24 till 48 
timmar efter att Migrationsverket har aviserat om anvisning. Allt fler familjer beviljas 
uppehållstillstånd och reser till Sverige på anknytning, familjer som består av allt 
mellan ett till tolv eller fler familjemedlemmar. Många familjer vill återförenas med 
sina barn i Katrineholm. 

Om föräldern bosätter sig (folkbokför sig) i den kommunen där barnet vistas anses 
den kommunen vara ytterst ansvarig enligt 2 a kap 1 § SoL för att se till att 
föräldrarna får det stöd och den hjälp hon eller han är i behov av. 



SVAR 3 (4)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 Dnr KS/2017:435-240

Det är socialtjänsten i den kommun som föräldrarna vistas i (innan ex folkbokföring) 
som har ansvar för att tillgodose behovet av stöd och hjälp. Stöd och hjälp innebär 
dock inte självklara biståndsinsatser då dessa måste prövas. Sådana aspekter som 
föräldrarnas nätverk (vänner/släkt) med mera kan spela roll vid biståndsbeslut.

Katrineholms kommun har visat ett stort engagemang för utsatta människor i alla 
tider. Kommunens nuvarande bostadssituation är precis som i många andra delar av 
Sverige i ett väldigt hårt ansträngt läge. 

Fråga 1 lyder: 
Hur tänker Ni lösa bostadsbristen för utsatta människor på kort och lång sikt?

Svaret lyder:
Genom att bygga bostäder. Just nu planeras och byggs det cirka 1.300 nya bostäder i 
kommunen.

Fråga 2 lyder:
När kommer den politiska ledningen avlasta socialtjänsten från bostadsförmedling 
som inte är förvaltningens uppgift?

Svaret lyder:
Ansvaret att ordna bostad ligger alltid på individen. När dessa möjligheter är uttömda 
och påvisade för enheten för sociala boenden på socialförvaltningen, genomförs ett 
ansökningsförfarande där en bedömning genom utredning utförs. Det är 
socialtjänstens uppgift att göra utredningen och bedömningen och ansvaret kommer 
att ligga kvar precis som i dag.

Fråga 3 lyder:
Kommunens tillväxt i fråga om fler invånare har mestadels bestått av människor som 
flytt från oroliga delar av världen och flyttat till Katrineholm. Hur ser du på denna 
utveckling med tanke på kommunens vision år 2030 med 40.000 invånare?

Svaret lyder:
Det stämmer att vår vision är 40.000 invånare år 2030. Vi har dessutom ett delmål, att 
vi ska vara 34.000 invånare efter nuvarande mandatperiod det vill säga i slutet av år 
2018. Den senaste befolkningsstatistiken vi har är per den 30 juni 2017. Vi var då 
33.996 invånare. Det innebär att vi når vårt delmål tidigare än beräknat. För att kunna 
fortsätta växa måste vi bygga bostäder precis som vi gör.



SVAR 4 (4)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 Dnr KS/2017:435-240

De senaste 5 åren har vi haft en inflyttning på 1.600-1.900 personer per år. Av dessa 
kommer cirka 400 från utlandet. De allra flesta som flyttar till Katrineholm kommer 
från Sverige och andra län i Södermanland. Uppgifterna är hämtade från Statistiska 
Centralbyrån SCB.

Katrineholm behöver fler nya skattebetalare!

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen



Fråga till Service och Tekniknämndens ordförande Annelie Hedberg

Tillgänglighetsanpassningar vid Djulö

Djulöområdet kan bäst beskrivas som en av Katrineholms kommuns pärlor med möjligheter till bad 
och rekreation. Därför är det av största vikt att så många som möjligt också får chansen att njuta av 
området.

Efter att ha besökt området i somras tillsammans med familjemedlemmar som är rullstolsburna fann 
vi att det finns utrymme för att förbättra tillgängligheten på området. Det vi främst tänker på är den 
asfalterade gångstigen som går från parkeringen ner till stranden. Den tar slut där och är inte 
ihopkopplad med gångstigen som kommer från Djulö Herrgård och parkeringen vid småbåtsplatsen 
och förbi kanotklubben. Med relativt enkla åtgärder borde man kunna koppla ihop dessa två gångar 
och samtidigt se över beläggningen på de och på så sätt skapa ett sammanhållet gångstråk från 
parkeringen ner till badet, förbi kanotklubben och bort till Djulö Herrgård som även lämpar sig för 
den som sitter i rullstol eller permobil.

Mina frågor är.

Vilka planer finns det för tillgänglighetsanpassningar på Djulöområdet framöver och hur ser de ut?

Är det möjligt att genomföra den anpassning som jag tar upp i den här skriftliga frågan?

Tony Rosendahl (V)
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