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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-20 
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Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
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Tillkommande/kompletterande ärenden kommunfullmäktiges 
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Ärende Beteckning

 
1. Kompletterande handlingar - Revisorernas 

bedömning av Delårsrapport per den 31 
augusti 2017 för Katrineholms kommun

KS/2017:463

2. Entledigande och val av ledamot i 
kulturnämnden

KS/2017:479

3. Entledigande och val av ersättare i 
valnämnden

KS/2017:481

4. (Ny) Interpellation om förskolan i 
Katrineholm

KS/2017:501

5. (Ny) Interpellation om personalens 
sjukfrånvaro inom förskolan

KS/2017:502

6. (Ny) Interpellation om 
språkintroduktionsprogrammets framtid

KS/2017:510

7. (Ny) Motion från liberalerna - Systematisk 
utvärdering när personal slutar inom någon 
av Katrineholms verksamheter

KS/2017:507

8. (Ny) Motion från sverigedemokraterna om 
kommunalt ansvar för fordon- och 
personskador

KS/2017:508

Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare























TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-17 KS/2017:479 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot i kulturnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ledamot i 

kulturnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser Saud Porovic (SD) som ersättare i kulturnämnden för 
tiden till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Saud 
Porovic (SD) som ledamot i kulturnämnden.

 

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Henrik Larsson
Saud Porovic
Valnämnden
Löneenheten
Troman
LEX 
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-17 KS/2017:481 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i valnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i 

valnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser Johnny Flemström (SD) som ersättare i valnämnden för 
tiden till och med den 31 december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna 
uppdraget som ersättare i valnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Johnny 
Flemström (SD) som ersättare i valnämnden.

 

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Henrik Larsson
Johnny Flemström
Valnämnden
Löneenheten
Troman
LEX 
Akt



          Katrineholm 2017-10-12

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande 
Johan Söderberg om förskolan i Katrineholm.

Antalet barn per förskoleavdelning har de senaste 6 åren legat konstant högt på 
ett snitt på ca 20 barn per avdelning, alltså finns det många avdelningar som har 
ännu fler barn per avdelning. Nu kan man läsa i både bildningsnämndens 
delårsrapport liksom i den gemensamma för alla nämnder/styrelser att man grön 
markerat förskolans utbyggnad= att man nått S/M mål barn per avdelning. 

Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande: 

Hur många barn i snitt är det idag per avdelning?

Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj 
nästa år?

Hur många barn står idag i kö till förskoleplats? 

Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader?

Får alla barn plats inom fyra månader?

Hur många procent får plats på förstahandsvalet av förskola?

Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans 
läroplan? 

När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning?

Katrineholm 2017-10-12

Ewa Callhammar

Liberalerna



          Katrineholm 2017-10-12

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande 
Johan Söderberg om personalens sjukfrånvaro inom 
förskolan.

I Katrineholm ligger den totala sjukfrånvaron på 8,0 procent, tillsvidareanställda 
8,7 procent . Inom personalgruppen som arbetar på våra förskolor är det högre 
och enligt uppgift finns det förskolor som ligger runt 30 procent, oerhört högt!

Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande: 

Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan?

Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro?

Hur många är det som är långtidssjukskrivna på heltid respektive deltid?

Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade?

Kan du se ett samband mellan sjukfrånvaron och de stora barngrupperna inom 
förskolan?

Vad kostar sjukfrånvaron som är inom förskolan?

Har alla långtidssjukrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner?

Katrineholm 2017-10-10

Ewa Callhammar

Liberalerna



Katrineholm 2017-10-19

INTERPELLATION

Till Johan Söderberg (S) ordf. i bildningsnämnden om 
språkintroduktionsprogrammets framtid

Detta kan man läsa på Duveholmsgymnasiets hemsida: - För dig som behöver läsa ämnen 
och kurser för att få behörighet till ett nationellt program, eller vill ha utbildning och 
erfarenhet för ett arbete. Ditt mål med utbildningen bestämmer vilket av 
introduktionsprogrammen du kan gå. Inriktningarna är följande: - Preparandutbildning, 
Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion. 
De ger ingen examen, men leder vidare till ett nationellt program eller arbete. Du läser på 
heltid och har en individuell studieplan som styr innehållet. När du har klarat av utbildningen 
får du ett studiebevis. Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Språkintroduktion är 
för dig som är nyanländ i Sverige, behöver lära dig svenska och/eller saknar de godkända 
betyg som krävs för att gå ett nationellt program. Språkintroduktion innehåller undervisning 
i svenska, eventuellt andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och 
andra insatser som hjälper dig i din kunskapsutveckling.

När jag besökte skolan för ca 1 vecka sedan ser jag att eleverna på 
språkintroduktionsprogrammet är placerade i avskilda klassrum och korridorer mot övriga 
program. 

Fråga 1: Finns det någon analys och utvärdering på att detta är bra för eleverna på 
språkintroduktionsprogrammet att skiljas från dom ”svenska” ungdomarna när dom  
studerar på Duveholmsgymnasiet?

Fråga 2: Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet?

Joha Frondelius 

Kristdemokraterna
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Motion: Systematisk utvärdering när 
personal slutar inom någon av 
Katrineholms verksamheter.
Kompetensförsörjning är ett ord som kommit att användas och refereras till i växande grad. De allra 
flesta kommuner i Sverige har samma utmaning, att hitta utbildad, legitimerad eller kompetent 
personal till sina kärnverksamheter – skola, vård och omsorg. 

Katrineholms kommun jobbar i dagsläget med att rekrytera ny personal och behålla kompetens som 
redan finns i organisationen, men inte tillräckligt! Vi måste accelerera upp för att stå oss i 
konkurrensen om den bästa personalen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är något som är diffust och subjektivt. En av de viktigaste 
faktorerna i att vara en attraktiv arbetsgivare är att veta vad framtida arbetstagare värdesätter. Man 
måste också förstå vilka faktorer som spelat en avgörande roll, när någon av vår kompetenta styrka 
väljer att söka sig ifrån sin arbetsplats till en ny, vare sig den nya anställningen är i eller utanför 
Katrineholms kommunkoncern. 

Endast genom att vara lyhörda för potentiella problem, utvecklingsområden och brister i våra led 
kan vi dra nödvändiga slutsatser och verkställa åtgärder som potentiellt kan leda till att våra 
arbetsplatser blir än mer attraktiva.

Varje anställd som slutar erbjuds ett utvärderingssamtal när hen slutar men vi vet i dagsläget att det 
sker i varierande grad och ett antal glöms eller av annan anledning missas. Detta gör att vi går miste 
om värdefull information. Dessa samtal öppnar tyvärr också för att rapporteringen från samtalet 
stannar hos den direkta chefen, utan att kunna sammanställas vare sig på förvaltningsnivå eller hos 
personalkontoret. Informationen blir i och med det irrelevant eftersom den inte kan sammanställas, 
visa samband eller påvisa återkommande problem. Vi som koncern måste ödmjukt erkänna att i de 
fall då den direkta chefen kanske är problemet, kan vi undra hur många anställda som öppet väljer 
att prata om det. 

För att få en systematik i samtalen och öka chansen att verksamheten får upp ögonen för områden 
som skulle kunna utvecklas, förbättras eller åtgärdas, behöver vi ett standardiserat 
utvärderingsförfarande som är gemensamt i hela organisationen. Då kan man få fram vilka faktorer 
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som ligger bakom en anställds beslut att avsluta sin anställning eller söka annan anställning inom 
organisationen. Vi behöver veta och få dokumenterat vilka synpunkter en anställd vill dela med sig 
av när hen väljer att sluta i kommunen.

För att bli Sveriges eller åtminstone Sörmlands bästa och mest attraktiva arbetsgivare, och stå oss i 
konkurrensen med andra kommuner, landstinget och företag måste vi visa att vi menar allvar med 
att vårda vår personal och våga vara självkritiska.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
- Personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat 

utvärderingsförfarande som föreslås i enlighet med ovan.

Katrineholm 2017-10-18

/Ewa Callhammar/                                                   /Inger Hult/

/Jesper Ek/                                                               /Krister Wistbacka/

/Lars Levin/                                                             /John-Erik Nyman/



                                                                            

 
 

 

 

Kommunalt ansvar för fordon- och personskador 

 

Motion om kommunalt ansvar för fordon och personskador på grund av bristande skötsel av gator i 

Katrineholms kommun. 

Till vår kännedom har kommit att skador på däck och fälgar inte alls är ovanligt på grund av så kallade 

”potthål” i gatunätet. Dessa potthål utgör även en överhängande risk för incident för tvåhjulig 

trafikant. Den 18 november 2016 skrev Eskilstuna-Kuriren en artikel som påtalar att bristen på 

underhåll är vanligaste orsaken till cykelolyckor och detta bör rimligtvis även gälla Katrineholm. 

Att inte se allvarligt på det bristande gatuunderhållet är att inte ta hänsyn till skaderisken för varken 

person eller fordonsskador och den extremt förhöjda personskaderisken för förare och eventuella 

passagerare på tvåhjuliga fordon, exempelvis mopedister och cyklister. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att kommunen tar fullt ekonomiskt ansvar för de person och fordonsskador som framgent uppstår 

på grund av bristande underhåll av kommunens gatunät. 

 

 

 

SD Katrineholm 

 

Morten Källström  

Mica Vemic 

Jan Lilja 

Filip Lindahl 
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