KALLELSE
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2017-11-16

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-11-20
Ärende

Beteckning

1.

Val av ledamot och tillika 1:e vice
ordförande i kulturnämnden

KS/2017:469

2.

Entledigande och val av ersättare i vård- och
omsorgsnämnden

KS/2017:538

3.

Svar på interpellation om personalens
sjukfrånvaro inom förskolan

KS/2017:502

4.

Svar på interpellation om
språkintroduktionsprogrammets framtid

KS/2017:510

Torgerd Jansson
Ordförande

/EGET_FÖRVALTNING/
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Org.nummer 212000-0340

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-15

KS/2017:469 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i
kulturnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Carl-Magnus Fransson (M) till ledamot tillika 1:e vice
ordförande i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Tillföljd av beslutet uppdateras Arvodesbestämmelsens arvodesbilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har en vakant plats som ledamot tillika 1:e vice ordförande i
kulturnämnden och nominerar nu Carl-Magnus Fransson (M) som ny ledamot tillika
1:e vice ordförande i kulturnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Carl-Magnus Fransson
Kulturnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-15

KS/2017:538 - 111

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 Carl-Magnus Fransson (M) från uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Elmer Törnquist (M) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har meddelats att Carl-Magnus Fransson (M) har i
begärt att få lämna uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna
nominerar nu Elmer Törnquist (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Carl-Magnus Fransson
Elmer Törnqvist
Vård-och omsorgsförvaltningen
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Svar på interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan.
Ewa Callhammar (L) har ställt ett antal frågor till undertecknad i en interpellation. Frågorna rör
sjukfrånvaro inom förskolan i Katrineholms kommun. Sjukfrånvaron är generellt alldeles för stor
inom förskolan, även om det finns stora skillnader mellan olika enheter. Att minska sjukfrånvaron är
en prioriterad fråga i hela kommunen, och tillsammans med kompetensförsörjningen, en avgörande
fråga för framtiden inom den kommunala organisationen. Inom bland annat förskolan har
sjukfrånvaron i verksamheterna, med stöd av personalavdelningen, kartlagts och analyserats i syfte
att bland annat ta fram handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron och få tillbaka medarbetare i
arbete. Utifrån detta är också bildningsförvaltningens verksamheter försöksverksamheter för
förebyggande sjukpenning, i samarbete med bland andra Försäkringskassan.
Svar på frågorna i interpellationen:
Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan?
-

För perioden jan-jun hade förskolan en sjukfrånvaro på 14,1%.

Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro?
-

Av sjukfrånvaron under perioden jan-jun så var 61,2% 60 dagar eller mera.

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

Den statistik som går att plocka fram ur systemen utifrån denna fråga rör långtidssjukskrivning
mer än 90 dagar. 42 personer är sjukskrivna på deltid och 19 på heltid.

Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade?
-

Det är inte helt enkelt att besvara den frågan då det finns brister i registreringen av orsakerna.
Ur systemet framgår att ärendena har registrerats enligt nedan:
o Fysiska arbetsförhållanden 10 st.
o Psykiska arbetsförhållanden 26 st.
o Sociala förhållanden 5 st.
o Ej angivet 62 st. För dessa ärenden framgår alltså inte om det är arbetsrelaterat eller
inte.

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

Det finns inget samband i statistiken mellan barngruppernas storlek och nivån på sjukfrånvaron.
Som exempel har vi en förskola som hade en sjukfrånvaro på 18 % januari-juni 2017 och 15,3
barn per avdelning i juni, och samtidigt hade en förskola 21 barn per avdelning och en
sjukfrånvaro på 1,8 % samma period.

Vad kostar sjukfrånvaron som är inom förskolan?
-

Under perioden jan-jun har sjukfrånvaron kostat ca 2,5 mnkr inkl. PO 50 %

Har alla långtidssjukrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner?

-

Nej, alla långtidssjukskrivna har inte rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner,
åtminstone inte registrerade i systemet. Det finns olika orsaker till att handlingsplaner inte finns
registrerade. Det finns i systemet olika sorters rehabanteckningar, beroende på vilken typ av
ärende det gäller. Om en person till exempel har blivit sjukskriven pga. operation av knä gör man
ingen handlingsplan för att komma tillbaka till arbetet. Det förekommer även att
handlingsplaner saknas, men att chefen har anteckningar med löpande information istället, där
planen för återgång till arbete anges, dvs. de olika typerna av anteckningar som ska användas i
systemet används inte alltid som de ska.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden

Svar på interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid
Joha Frondelius (KD) har i en interpellation ställt frågor kring språkintroduktionselevernas integrering
med andra elever på Duveholmsgymnasiet/KTC.
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?
Alla elever på Duveholmsgymnasiet, Gymnasiesärskolan och KTC har en egen "hemvist", där de även
har de flesta lektionerna. Detta för att skapa en trygghet och en närhet för eleverna under deras
lektionstid. Det innebär också att lärarna vet om de elever som befinner sig i hemvisten är de som
har sina lektioner där. Någon specifik, formell, utvärdering av vilka konsekvenser eller effekter denna
organisering har, har inte genomförts.
Fråga 2: Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet?
På raster och under lunchen samlas eleverna i cafeterian, ljusgården och matsalen och det är
verksamhetens bild att eleverna då kommer från alla olika program. Skolan upplever alltså inte
placeringen som en segregation, utan mer som en möjlighet att erbjuda eleverna lugn i samband
med lektioner och sedan har de alla möjlighet att ses under raster, vilket också tycks fungera väl. Det
pågår även ett projektsamarbete mellan samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktionen,
där man samverkar på olika sätt, eleverna emellan.
Sedan är det viktigt att komma ihåg att målet med språkintroduktionen är att, så snabbt som möjligt,
”klä på” eleverna kunskaper nog, framför allt i det svenska språket, för att de ska bli behöriga till
nationella program på gymnasiet, och i det skedet är de då fullt ut integrerade med de andra
eleverna i undervisningen.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden

KALLELSE
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2017-11-17

Tillkommande ärenden/kompletterande ärenden del 2 till
kommunfullmäktigessammanträde 2017-11Ärende

Beteckning

1.

Val av ersättare i socialnämnden

KS/2016:395
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Val av ersättare i kommunstyrelsen

KS/2016:315

Torgerd Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-17

KS/2016:395 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Val av ersättare i socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Whera Nyvell (MP) till ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden och nominerar
nu Whera Nyvell (MP) som ny ersättare i socialnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Whera Nyvell (MP)
Socialnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-17

KS/2016:315 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Nicklas Adamsson (MP) till ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen och
nominerar nu Nicklas Adamsson (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Nicklas Adamsson
Kommunstyrelsen
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Katrineholm 2017-11-01

Katrineholms övergripande plan med budget
2018-2020

1

KATRINEHOLM BYGGT PÅ TRYGGHET OCH TILLIT!
Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med
inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller
kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer eller att välja skola. Insatser som görs av
familj, vänner, kyrkor, föreningar och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors
behov av närhet och gemenskap. Du ska känna dig trygg i hela Katrineholm, i ditt hem, i ditt
bostadsområde, i skolan och i äldreboendet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva
efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets
goda.

2

På nyåret 1917 kunde de 6615 invånarna fira att municipalsamhället blivit Katrineholms stad.
Katrineholms stad har mellan 1965-2010 stått still i antal invånare. Men under senare år har
kommunen börjat växa i antal invånare. Idag är vi ca 34000 invånare i kommunen. Med tillväxt följer ett
stort ansvar att förvalta och organisera samhället för en kvalitativ skola, vård och omsorg och
kommunens övriga samhällsfunktioner. Kort och gott, att skapa en trygghet och tillit till kommunens
välfärdstjänster.
Vi Kristdemokrater ser stora framtidsutmaningar för kommunen. Vi följer utvecklingen och
konstaterar att kommunens självständighet inte alltid räcker. Vi är mycket beroende av statens goda
intäkter och den kommunalekonomiska utjämningen. Regeringens prioriteringar är viktiga för
kommunens attraktivitet både för nuvarande medborgare och framtidens nya medborgare. Det krävs
en politik med hjärta och hjärna för att attrahera.
Tidig upptäckt och tidig insats för alla medborgare med behov inom skola, vård och omsorg är en känd
arbetsmodell som måste vara högprioriterad i varje års budget. Tidig insats vid behov är en
välfärdskommuns bästa investering för individen.
En av kommunens många stora utmaningar är att höja elevernas skolresultat, lösa lokalbristen och
anställa fler utbildade lärare, socionomer och vård och omsorgspersonal.
Skola, vård och omsorg behöver en prioriterad stabil och trygg framtid som alltid har resurser utifrån
planerade ambitioner.

3

Behovet av bostäder för ungdomar som familjer och nya anpassade verksamhetslokaler har varit stort
under en lång tid. Det är trångt på många förskolor och mellanstadieskolor, och de saknas platser till
äldreboenden.
Växtvärken inom förskolan och äldreomsorgen har skapat en stor arbetstyngd för personalen och en
trång och pressad miljö för barn och unga att växa upp i. Ansvariga politiker har inte prioriterat behov
och lyssnat på kommunens anställda och föräldrar med barn. Vi ser stora barngrupper i både förskola
och skola. Lokal och personalbehovet är enormt stort inom förskolor, skolor och äldreomsorgen.
Dialogen mellan personal och politiker behöver ökas. Senaste Lärarförbundets rankning hamnade
Katrineholm nästan längst ner. Lärarförbundets rankning över Sveriges bästa skolkommun grundas på
13 kriterier varav dom fyra första kriterierna är: 1. Resurser till undervisningen. 2. Utbildade lärare. 3.
Lärartäthet.4. Friska lärare.
Personalbehovet inom hemtjänsten och på våra äldreboenden är en alltid lika aktuell fråga och kräver
en politik som lyssnar på personalen och vill förstå medborgarnas behov idag. Äldrereformen sen 90talet med hemmaboendeprincipen har nått nya rekord i antal boende hemma. Kvarboendeprincipen
var från början en möjlighet, nu har den blivit mer av ett tvång. Nu är det ofta så att man vill flytta in
till ett boende men måste bo kvar hemma. Situationen är ytterst ansträngd för både brukare, personal
och anhöriga. Ensamheten bland våra äldre ökar och frågan på hur vi kan lösa den till det bättre blir
svaret tyvärr många gånger att det pågår en ny utredning. Utredningar löser inte ensamheten. Det gör
politiker som har tid att förstå sambandet mellan mål, ambitioner och resurser.

4

Ett samhälle består av många olika viljor och intressen. Att uppmärksamma och bekräfta alla ideella
föreningar och församlingar är av största vikt inför en tuffare framtid. Ingen kan göra allt men alla kan
göra något.
Katrineholms kommun står inför stora investeringar inom fastigheter och personalförstärkningar som
kommer påverka och förändra kommunens ekonomi i framtiden. Under kommande treårsperioden
kommer kommunorganisationen att anställa drygt 1000 medarbetare. Skattekraften, alltså alla som
jobbar och betalar skatt är av största vikt att den ökar i Katrineholm med tanke på kommande
kostnadsökningar. Att bygga nya lokaler utan en kontroll på finansierad verksamhet med personal i
lokalerna kan bli en otrevlig verklighet om antal invånare inte ökar i den takt som majoriteten har i sin
vision. Vi säger nej till bygget av högstadieskolan på Järven just nu.
Den totala investeringsvolymen som majoriteten föreslår är exceptionellt hög. Investeringsbeloppen
för skolorna och äldreboendet som anges i budgetunderlaget kan komma att öka kraftigt och
tidsplanen förskjutas pga. en överhettad byggbransch. Nybyggnationerna som behövs idag och som
ska prioriteras är riktade till förskolan och äldreomsorgen.
Skola, vård och omsorg behöver en stabil och trygg framtid som alltid är prioriterad i varje kommande
budget. Även för 2018 ser vi ett stort behov av sociala investeringsfonder. En fond med medel för
extraordinära behov och händelser.

5

Vi delar majoritetens inställning till en god hushållning och en solid ekonomi men alltid individens
behov i centrum och inte i ett väntrum utifrån prioriteringar.
Vi vill ha en familjevänlig politik. Familjer ser ut på många olika sätt, och samhället måste alltid
underlätta och ge goda förutsättningar för att möta livets utmaningar. För trygga familjer bygger ett
tryggare samhälle.
Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av att
förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Katrineholm ska vara en trygg kommun att leva i.
Trygghet och tillit är en av medborgarnas viktigaste upplevelser för en framtidstro på Katrineholm.
Välfärd är att färdas väl i livet, hela livet. Katrineholmarna vill och kan mer!

Joha Frondelius

Marian Loley

6

Kommunplan 2018-2020
Färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & omsorg ska uppnå en 100 procent nöjd brukare, elev
och medborgare. Det är välfärdens mål.
- Nöjda och trygga medborgare klarar tider av förändring!

Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande i
samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider
hemtjänstpersonalen kommer eller att välja skola. Insatser som görs av familj, vänner, kyrkor, föreningar och
andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Du ska
känna dig trygg i hela Katrineholm, i ditt hem, i ditt bostadsområde, i skolan och i äldreboendet. Vi vill
solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och
skapa en rättvis fördelning av samhällets goda.
FOKUSOMRÅDE BARN
Vi tar fajten för barnen. Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en
bättre framtid för oss alla.
FOKUSOMRÅDE UNGA
Vi tar fajten för unga. En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid.
Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och
skolresultat.
FOKUSOMRÅDE ÄLDRE
Vi tar fajten för äldre. Vård & omsorgsnämndens personalbehov och volymökningar utifrån medborgares
behov. Våra äldre medborgare och personalens hälsa och mående.
FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM
Socialnämnden, bildningsnämnden och vård & omsorgsnämnden behöver alltid en behovsanpassad ekonomi
för att fortsätta utvecklingen av nya idéer och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med
för små ekonomiska ramar begränsar utvecklingskapaciteten. Nöjda och trygga medborgare skapar
välmående och tillväxt. – I Katrineholm färdas alla väl i livet.
FOKUSOMRÅDE PERSONAL
Tidig upptäckt, tidig insats på ökade sjukskrivningar inom personalen.
FOKUSOMRÅDE SÄKERHET
Alltid göra risk och sårbarhetsanalyser vid varje förändring av lokaler och nya byggnader. Ett strukturerat och
evidensbaserat brottsförebyggande arbete i samråd med polisen, socialförvaltning, skolan och kommunens
säkerhetschef.
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SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2018-2020
BILDNINGSNÄMNDEN (+8 mkr)
- Minska barngruppstorleken i förskolan och på fritids under mandatperioden
utifrån rekommenderade gruppstorlekar: Målet ska vara 15 barn & 3 f-lärare i varje förskolegrupp.
För dom minsta barnen räknar vi med max 12 barn på 3 personal.
Fritidsverksamheten behöver utökas och anpassas efter behov.
Inlämnad motion om maxtak i förskolan och fritids
- Garantera valfrihet i barnomsorgen.
Öppna för flera alternativ inom barnomsorgen.
- Samverkan skola – näringsliv behöver fler nya forum mot ungdomsarbetslösheten.
- Tydliggöra och systematisera löneutvecklingen för lärare.
- Inför mer motion - fysisk aktivitet i skolan
Inlämnad motion om mer motion i skolan
- Utveckla ett aktivt skolrastliv tillsammans med ”rastpedagoger”
Inlämnad motion om rastaktivitet under skoltid
- Information och utbildningsinsatser för mer manlig personal inom förskolan
- Påbörja en ny skolinvestering så att alla elever utifrån sina personliga förutsättningar ska klara
grundskolemålen, enligt skollagen
(alla elever ska klara behörighet till gymnasiet innan 2023)
KOMMUNSTYRELSEN (-16.6 mkr)
- Skapa en social investeringsfond (från tidigare års överskott)
Inlämnad motion om sociala investeringsfonder
- Utred om ett nytt utomhusbad vid Duveholmshallen
- Utred om en fotbollshall
- Kontinuerlig uppföljning av KLC Katrineholms logistikcentrum
- Skapa en digital exponering av kommunens företagare på vår hemsida och i vår turistbyrå.
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KOMMUNSTYRELSEN ( -16.6 mkr)
- Ansök om att göra Katrineholm till ett förvaltningsområde. Språkprofil på äldreboende
- Boendefrågan behöver en snabbare utredning för medborgare utan bostad
- Integrationsfrågan behöver ses över både på kort och lång sikt över partigränserna.
- Kommunens växtvärkseffekter inom skola, vård o omsorg och boendefrågan behöver informeras
kontinuerligt och ske i samråd med alla politiska partier.
- Påbörja samtal med landsting och länets kommuner om etablering av ORIGO projektet.
Inlämnad motion om ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

-

Vi säger nej till en ny högstadieskola Järven just nu.

BYGG & MILJÖNÄMNDEN
- Införa tjänstegarantier vid ej uppfyllda bygglovslöften i tid.
Avdrag på bygglovsfakturan vid för sen hantering.
Inlämnad motion om tjänstegarantier
KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN (+775000:-)
-

Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn
ska tidigt komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha ”Prova På År”. Kulturskolans lärare ska
då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd
tid.

-

Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av
Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl.

-

Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. Alla sidor på tornet ska
förses med en ordentlig fasadbelysning.
Inlämnad motion om vattentornet

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN (+200.000:-)
- Fortsatt utveckling på närodlade och ekologiska måltider
- Fortsatt utveckling av hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av
maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden.
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SOCIALNÄMNDEN (+ 3 MKR)
- Utöka arbetsrelaterad praktik vid försörjningsstöd
- Säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar
Inlämnad motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar
- Fortsatt fokus på samverkan med landstinget om framtidens diagnosutredningar av unga.
- Utveckla mentorsstödet för nyanställda
- Aktiv satsning för mer manlig personal inom socialförvaltningen
- Bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer
- Flytta hanteringen av sociala hyreskontrakt till KFAB & KLF
- Fokus på förvaltningsansvaret för arbetet med samsjuka med dubbeldiagnoser
VIADIDAKTNÄMNDEN (+ 2 MKR)
- Fortsatt utveckling av verksamheten mot arbetslöshet och utred behovet av framtidens
vuxenutbildning ensam eller tillsammans med samarbetskommuner
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (+15 mkr)
- Utöka och bygga fler boendeplatser och rekryteringen av mer utbildad personal
- Uppföljning av erhållna personalutbildningar
- Utreda ett språkprofilboende för äldre med annat modersmål än svenska
Inlämnad motion om profilboende
- Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och
ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden.
- Utveckla byggandet av fler service & trygghetsboenden med fastighetsägarna.
- Tillsätta medel för ungdomsjobb inom äldreomsorgen enligt ”ungomsorg” konceptet
- Utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta
snarast kan införas i vår kommun.
Inlämnad motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun.

Förslag till beslut
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att
att

godkänna Kristdemokraternas förslag till satsningar och särskilda uppdrag i kommunbudget för
2018 med flerårsplan för 2019 och 2020.
skattesatsen för 2018 fastställs till 22,18 per skattekrona.
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Övergripande driftsbudget 2018
med plan 2019 - 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ofördelade medel till nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättning för flyktingmottagande
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetprop.
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

S&M Budget KD
Plan
2018
budget 2018 2019

Plan
2020

-11 459

-11 459

-12 317

-12 317

-813 980

-821 980

-826 000

-828 000

-214 511

-197 911

-187 911

-187 911

-27 300

-2 125

-1 300

-1 300

-10 678

-10 678

-10 678

-10 678

-101 563

-101 563

-100 963

-100 963

-68 970

-68 970

-68 970

-68 970

-6 000

-3 000

-6 000

-6 000

-37 347

-38 122

-37 347

-37 347

-514

-514

-514

-514

-99 807

-100 007

-99 807

-99 807

-175 613

-178 613

-175 613

-175 613

-57 256

-59 256

-55 756

-55 756

-670 118

-685 118

-695 000

-710 000

-28 741

-28 741

-28 741

-28 741

0

0

0

-32 330

-46

-46

-46

-46

-2 109 391

-2 121 766

-2 119 051

-2 168 381

-8 403

-8 403

-29 908

-52 405

0

0

-32 330

-33 138

0

0

0

0

0

0

-865

-955

78 186

78 186

80 078

82 018

-111 300

-111 300

-103 100

-112 900

12 711

12 711

12 711

12 711

70 989

70 989

70 989

70 989

-59 059

-59 059

-71 779

-76 718

1 476 980

1 476 980

1 529 045

1 587 148

569 387

569 387

588 755

608 357

62 861

62 861

62 861

62 861

0

0

0

0

11 236

11 236

11 236

11 236

27 300

27 300

19 140

11 480

2 130 886

2 130 886

2 136 832

2 170 683

21 495

9 120

17 780

2 302

1,02%

0,43%

0,82%

0,10%

21 092

21 092

21 807

22 584

Investeringsramarna följer majoritetens förslag förutom nybyggnad av Järvenskolan.
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Budget 2018

Trygghet genom hela livet

Inledning
Sverigedemokraterna utgår i sitt budgetarbete från områden i samhället där vi ser ökade
behov. Syftet med detta är att möjliggöra ett bättre och tryggare samhälle. Då äldrevården
ännu inte fungerar tillfredställande, håller vi oss kvar vid detta i vår politik. Flera
äldreboenden ska byggas och plats ska garanteras på boendet. Våra äldre skall inte betala
priset för en kostsam invandring.
Skolan fungerar inte tillfredställande och där finns mycket att önska, så vi lägger fokus även
på det området. Ökade satsningar på skolan ser vi som en nödvändig och bra investering och
det är för oss ett viktigt och prioriterat mål. Skolkommunen Katrineholm är fortfarande bland
de sämsta i landet enligt Lärarförbundet, så fokus vid kommunala satsningar måste ligga på
kvalitetsförbättring.
Den så kallade direktintegrationen har varit på modet de senast åren, men resultaten är
knappas imponerande. Vi har skolor där många går ut utan behörighet till gymnasiet, men
även gymnasier som blandar behöriga med obehöriga. Det krävs en ny strategi på området.
Vi väljer att ge Viadidakt uppdraget att ta hand om den så kallade integrationskompetensen,
så resten av skolorna bättre kan fokusera på egen utbildningnivå och kvalitesförbättring.
Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår från majoritetens
budgetramar. Därefter gör vi förändringar utifrån våra satsningar på äldrevård och skola, men
även besparingar på den kostsamma invandringen genom begränsningar och målsättning om
självförsörjning.
Vi i Sverigedemokraterna Katrineholm kommer alltid se till att varje skattekrona används på
bästa sätt, vilket är ett av uppdragen som styrande politiker inte riktigt lyckats med.
För Sverigedemokraterna Katrineholm

Mica Vemic
Filip Lindahl
Morten Källström
Jan Lilja
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Vision
En Stolt Kommun mitt i Sverige.
Sverigedemokraternas strävan för Katrineholm kommun är ett öppet och fritt samhälle där
våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att
känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr
något som allt mer har kommit att prägla vår kommun.
För att kunna skapa det trygga Katrineholm behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en
identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet
gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att
definiera som Katrineholmsandan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur
socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.
Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas
vision för Katrineholm och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism
och segregation.
Katrineholm ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den
som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla
potential, för den som genom arbete och företagsamhet vill bidra till vår gemensamma
välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Katrineholmsanda.
Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och
samhörighet genom hela livet.
Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på
landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de
optimala förutsättningarna.
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Fokusområden
Katrineholm står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen på rätt väg har vi
identifierat områden som vi vill lägga fokus på för att Katrineholm ska bli en
framgångskommun.

 Äldre- och handikappomsorg
 Trygghet
 Skola och utbildning
 Kultur och fritid
 Jobb
 Invandring

Äldre- och handikappomsorg
Det ska finnas plats för alla som anmäler behov. De äldre och funktionsnedsatta i
Katrineholm förtjänar att få tillgång till världens bästa omsorg. Sverigedemokraterna kan
inte acceptera att äldre känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Traditionell svensk närodlad med ambition om härodlad, väl kontrollerad, och ekologiskt
framställd mat skall prioriteras. Rätten att förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall
självklart också omfatta äldre och funktionsnedsatta svenskar. Invandrad äldrevårdspersonal
med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig språkutveckling och ställda krav
på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia. För att stärka den funktionsnedsattes och
äldres ställning i samhället förespråkar vi även en äldre- och handikappsombudsman som
skall finnas i kommunen och ha som uppgift att bevaka intressena för dessa grupper vilka
ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd, samt vara en opartisk instans för information,
stöd och rådgivning till de äldre, funktionshindrade och deras anhöriga. I kommunen skall
även finnas ett pensionärsråd, bestående av representanter från olika seniororganisationer
jämte representanter från samtliga partier. Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör
äldre- och handikappomsorgen och ses som en central och tungt vägande remissinstans.
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Trygghet
Kommuninvånarnas trygghetskänslan är av stor vikt. Människor skall kunna röra sig fritt i
kommunen utan att känna sig otrygga. Många gånger går det att bygga bort otrygghet
genom belysning och ökad insyn på platser som upplevs som otrygga men även genom
kameraövervakning. Samarbetet mellan kommunen och polisen måste fortsatta, inte minst
för att hindra nyrekrytering av unga till den organiserade brottsligheten. Dock kräver mer
arbetet med tryggheten i skolor och på äldreboenden. Allt hot i, eller hot mot kommunala
verksamheter måste rutinmässigt polisanmälas. Kommunen måste ha en nolltollerans mot
olagligheter. För att skapa trygghet förutsätter det även att kommunen utför de skyldigheter
den har genom att systematiskt och korrekt verkställa alla ålägganden. Människor som är
beroende av narkotika och andra droger skall erbjudas adekvat hjälp och stöd att ta sig ur
sitt missbruk, och skaffa sig en fungerande drogfri vardag. På kommunal nivå kan mycket
göras preventivt, operativt och mitigerade.

Skola och utbildning
Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera
på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och
nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade
satsningar på antimobbningverksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det
svenska språket. PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan som till
stor del bygger på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva
utbildningen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet.
Sverigedemokraterna avser därför ge lärare förhöjd status som ger ett större skydd mot
verbala och fysiska angrepp.
Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är
"svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera
snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför
införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har
lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.
Sverigedemokraterna vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en
lyckad assimilation av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska
ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridor som klassrum, bortsett från
språkundervisningen. Vidare menar vi att kommunen bör slopa skattefinansierad
modersmålsundervisning. Viadidakt får ensam uppdraget att ta hand om alla
introduktionskurser och förberedelseutbildningar knutna till migrationen så övriga skolor
kan fokusera på sin respektive behövrighetsnivå.
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Kultur och fritid
Kommunen skall ha en aktiv roll i firandet av nationella högtider. Den kommunala musikoch kulturskolan bör utöver ordinarie verksamhet uppmuntras att synlig- och levandegöra
det immateriella kulturarvet. Kommunen bör värna en god kultur- och naturmiljö genom
hållbara kulturmiljö- och naturvårdsplaner. En aktiv och inspirerande fritid måste
uppmuntras och aktivt stödjas. Vidare skall kommunen ombesörja att alla kommuninvånare
bereds samma möjlighet att delta i dessa evenemang och tillgängligöra dem för invånare och
turister. Alla föreningsbidrag till religiösa och politiska föreningar avveckas, till förmån för
övriga lokala föreningar.
Jobb
Arbetsmarknaden bör följa eller vara större än befolkningstillväxten. Varje extra sysselsatt
kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt
bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande
för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är
beroende av några få stora företag är sårbar. Katrineholm kommun måste göra satsningar för
att ökat antalet kommuninvånare med Pensionsgrundande inkomst (PGI). Att endast ha höjt
invånarantal som mål är inte ekonomiskt ansvarsfullt. Arbetsföra kommunala bidragstagare
bör snarast arbetstränas. Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara
att ge stöd och vägledning till småföretagare och verka för att skapa förutsättningar för
konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
Invandring
Kommunen skall införa en assimileringsinriktad politik och en ansvarsfull
mottagningspolitik. Behovet för försörjningstöd måste minskas. Kommunen skall upprätta
ett mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för den massiva invandringen och
mångkulturen klart framgår. Människor som kommer hit skall snarast sättas i arbete. Att
leva på försörjningstöd ska inte vara en karriär. EU-migranter i form av tiggare uppmanas
återvända. Allt tiggeri bör beivras och kommunen måste säkerställa att illegala boplatser
inte uppkommer eller permanentas.

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår
hemsida (sd.se).
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2018
Jämfört med den av majoriteten presenterade budget för 2018
görs följande ramförändringar:

Belopp (tkr)

Budget

Budget

SD

2 017

2 018

2 018

11 018

11 459

Bildningsnämnden

795 768

813 980

+26 000

Kommunstyrelsen

221 297

214 511

-68 335

37 095

37 347

514

514

96 245

99 807

177 231

175 613

52 908

57 256

644 719

670 118

27 355

28 741

18 700

0

0

46

+43 882

-2 082 850

2 109 392

2 109 392

Nämnd/styrelse

Övergripande politisk ledning

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden

Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ofördelade medel till nämnder
Summa nämnder

-27 547

+26 000
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