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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-13

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2019-12-16
Nr

Ärende

Beteckning

1

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden

KS/2018:481

2

Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB

KS/2019:128

3

Interpellation med svar om pedagogisk personal
som arbetar deltid för att orka (kompletterad med
svar)

KS/2019:401

4

Motion om anhörigbehandling (reviderad motion)

KS/2019:404

5

Motion om att Återkommunalisera städningen

KS/2019:415

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Axel Stenbeck
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-13

KS/2018:481 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot i socialnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Hans Linke (C) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Anders Gölevik (C) som ledamot i socialnämnden till och
med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Hans Linke (C) har i skrivelse daterad 19 november 2019 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Centerpartiet nominerar nu Anders Gölevik
(C) som ledamot i socialnämnden.

Irene Olander
Administratör

___________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Hans Linke
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-06

KS/2019:128 - 800

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer näringslivschef Stefan Toll till att företräda Katrineholms
kommun som ombud i Sörmlands Turismutveckling AB fram till ordinarie årsstämma
2023.

Sammanfattning av ärendet
Som aktieägare i Sörmlands Turismutveckling AB, STUA, ska Katrineholms kommun välja
ett ombud till att företräda kommunen vid årsstämmor.

Emma Fälth
Utredare

___________________
Beslutet skickas till:
Stefan Toll
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Svar på interpellation om Pedagogisk personal som arbetar deltid
Undertecknat har fått en interpellation för besvarande från Jesper Ek (L). Nedan följer mitt skriftliga
svar på frågorna. Några av frågorna går inte att besvara exakt utifrån frågeställningen, eftersom
statistiken över deltidsarbete inte redovisas utifrån lärarlegitimation i lönesystemet.
Bildningsförvaltningen arbetar med att få ut den statistiken från systemet Extens, men det är en
tidskrävande och svår uppgift att reda ut, varför det inte finns någon sådan statistik på aggregerad
nivå att redovisa till detta interpellationssvar.
1. Hur stor andel av den för närvarande anställda personalen i BIF har nedsatt tjänstgöringsgrad?
Den senaste sammanställningen (per 15 oktober) visar att 15 % av de anställda inom
bildningsförvaltningen arbetar deltid. I dessa siffror ingår exempelvis rektorer, administratörer,
handläggare, skolvärdar etc., men även mattecoacher, modersmålslärare, nattomsorgspersonal
m.fl. är inräknade i procentsatserna, och det är yrkesgrupper med få heltidsarbetande.
a. Hur stor andel av dessa är legitimerade eller behöriga lärare?
Av totalt antal anställda lärare var 69,6 procent (2018) legitimerade och behöriga i minst
ett ämne i grundskolan och 82,8 procent i gymnasiet, men hur stor andel av de som
arbetar deltid går inte att se i systemet, eftersom lönesystemet (där andelen
deltidsarbetande hämtas) inte innehåller uppgifter om legitimation eller behörighet,
utan istället yrkesroll/titel. Se även tabell under fråga 2.
b. Hur många av dessa är legitimerade eller behöriga förskolelärare?
Av totalt antal anställda pedagoger i förskolan var 37 procent (2018) legitimerade
förskollärare, men hur stor andel av de som arbetar deltid går inte att se i systemet,
eftersom lönesystemet (där andelen deltidsarbetande hämtas) inte innehåller uppgifter
om legitimation eller behörighet, utan istället yrkesroll/titel.
2.

Hur varierar dessa siffror per stadie, dvs 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet?
Utifrån ovanstående svar redovisar jag nedanstående tabeller, som ändå ger en fingervisning av
förhållandet mellan legitimation och tjänstgöringsgrad. Det bör påpekas att det är svårt att dra
några långtgående slutsatser utifrån dessa tabeller. Informationen är hämtad från Siris, och det
är på detta sätt som Skolverket väljer att redovisa den statistik som kommunerna rapporterar in.
Läsåret 2018/2019

Heltidstjänster*

Totalt
antal

Antal tjänstgörande lärare

Därav med
lärarlegitimation och
behörighet i ämnet
Antal

Andel (%)

Totalt
antal

Därav med
pedagogisk
högskoleexamen

Därav med
lärarlegitimation och
behörighet i ämnet

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Lärare 1-3

79,8

54,5

68,3

121

92

76,0

81

66,9

Lärare 4-6

95,2

57,5

60,4

135

98

72,6

86

63,7

Lärare 7-9

78,3

52,2

66,6

107

75

70,1

72

67,3

* Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare uttryckt i antal heltidstjänster (årsarbetskrafter) och som var anställda.
Till dessa lärare tillkommer specialpedagoger, modersmålslärare, förstelärare och lektor

Läsåret 2018/2019

Heltidstjänster

Antal tjänstgörande lärare

Samtliga lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne, andel gymnasiet

Gymnasielärare

131,1

157

82,8
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3. Hur har utvecklingen sett ut historiskt?
Andel deltidsarbetande över tid:
2013
17,0 %
2014
15,9 %
2015
16,6 %
2016
17,1 %
2017
10,0 %
2018
13,9 %
2019
15,0 %
4. Hur följer förvaltningen upp de bakomliggande anledningarna till att en av kommunens
behöriga/legitimerade pedagogisk personal väljer att arbeta deltid?
Någon fortlöpande uppföljning på aggregerad nivå görs inte. Rektor för dialog med sin personal
kring tjänstgöringstid, och har förstås kännedom om skälen för varje medarbetare. I
anställningsavtalen anges skälen för varje medarbetare som väljer lägre tjänstgöringsgrad än 100
%, men det finns ingen aktuell sammanställning för det. Vid införandet av Heltid som norm
(2017) genomfördes en enkät till all personal, tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda. 82,8
% av de 598 personer, anställda inom bildningsförvaltningen, som besvarade enkäten (42,4 %
svarsfrekvens) angav att de arbetade heltid. På frågan om önskad sysselsättning angav 80,9 % att
de önskade arbeta heltid. En uppföljning på den undersökningen gjordes 2019, dock med fokus
på anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen.
5. Hur stor andel av dessa är eller tros vara på grund av eller rädsla för att bli sjukskriven.
Någon sådan uppgift finns inte på aggregerad nivå. I enkäten, se svaret ovan, anger ett antal
personer att det är arbetsbelastningen som gör att de inte vill arbeta heltid, ofta i kombination
med att de har en sjukdomsproblematik, nära anhörig som behöver stöd eller andra skäl i
privatlivet, som gör att de har svårt att återhämta sig på fritiden eller helt enkelt inte ”hinner”
jobba heltid. I fritextsvaren i enkäten varierar skälen väldigt mycket till varför man önskar arbeta
deltid. Medarbetarna anger, utöver ovanstående, bland annat nedtrappning inför pension, annat
arbete/uppdrag, egenföretagare, studier, småbarn/föräldraledighet, familjeskäl, mer fritid m.m.
6. Vilka åtgärder planeras/verkställs för att se till att vår personal känner ork och glädje för att
återgå till att eller fortsätta arbeta 100%
Just nu pågår bland annat ett arbete i samverkan mellan bildningsförvaltningen och lärarfacken,
utifrån HÖK 18, som trycker mycket på insatser för att stärka arbetet med arbetsmiljön inom
skolor och förskolor. Sedan görs ju de flesta, och de mest effektiva, åtgärderna ute på varje
enhet. Det handlar förstås om såväl organisatoriska som pedagogiska utvecklingsarbeten,
kombinerat med den svåra utmaningen att rekrytera behörig personal till de lediga tjänster som
finns i verksamheterna.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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Katrineholm 2019-12-04
Reviderad

Motion om
anhörigbehandling
I Katrineholm uppskattas att 10% av befolkningen har beroendesjukdom. Det blir ca 3.500
personer. Runt varje beroende beräknas 5–10 personer få sin livskvalitet försämrad, vilket
innebär att ca. 17.000 personer i Katrineholm är medberoende. Mörkertalet är stort, men minst
1.600 barn växer upp med en förälder som dricker för mycket. Det är katastrofala siffror och ett
folkhälsoproblem som vi har i vår kommun.
Alkoholism, narkomani och spelberoende är sjukdomsklassificerat enligt DSM 51 och enligt
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer har dessa personer rätt till vård och rehabilitering.
Arbetsgivare har en skyldighet att utforma en alkohol- och drogpolicy och kommunen och
socialtjänsten är skyldiga att erbjuda vård och rehabilitering. Det är bra, men för de människor
som står bredvid, som har kämpat i åratal och på så vis försummat sig själva erbjuds ingen
anhörigbehandling utan i bästa fall ett minimalt anhörigstöd i form av något enstaka samtal.
Jessica Carlsson, anställd på Mercur i Katrineholm, möter dagligen dessa anhöriga i sitt arbete
som anhörigterapeut och kan vittna om hur trasiga dessa personer är både fysiskt och psykiskt.
Under alla år har man haft fullt fokus på den beroende, erbjudit hen vistelse på behandlingshem
eller öppenvård. Övertygelsen har varit att det bara är den beroende som är drabbad av
sjukdomen. När personen kommer hem från sin behandling har inget förändrats med dennes
anhöriga. De är lika sjuka som innan.
Flertalet av de anhöriga som kommer till Mercur är idag sjukskrivna för depression och
utmattningssyndrom. De medicineras inte sällan med antidepressiva läkemedel men de har inte
fått möjligheten att verkligen gå till botten med vad deras psykiska mående egentligen handlar
om. Dessa människor är traumatiserade. I dagens Katrineholm dämpar man symtomen men
erbjuder inte riktig anhörigbehandling.

1

I DSM-5 är alkoholism och narkomani ersatt med »substance use disorder«. Detta kan sedan preciseras

utifrån vilken drog det handlar om, till exempel »alcohol use disorder«.

1
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Många anhöriga är personer som gör vad de kan för att dölja hur dåligt de egentligen mår. Då
anhörigas medberoende inte är sjukdomsklassat så omöjliggörs sjukskrivning och
anhörigbehandling över tid.
Vi vet att detta fenomen är en familjesjukdom och det är absurt att inte hela familjen får den
vård och behandling de förtjänar och behöver. Medberoendesjukdom är inget påhittat fenomen!
Inte sällan hamnar även den medberoende i ett eget beroende och först då kan personen få hjälp.
Det är en fortsatt tragisk utveckling som måste stoppas.
Vi vet idag att barn som växer upp i dessa dysfunktionella hem och miljöer har en ökad
sårbarhet att själva utveckla egen psykisk ohälsa och beroendesjukdom eller att inleda relationer
med personer med samma problematik.
Att erbjuda anhöriga korrekt behandling är ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och
sjukskrivningar på fel grund.
Vi yrkar på
-

att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i
Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling utifrån ovan beskrivning.

Joha Frondelius KD

Thomas Selig V

2
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Motion- Återkommunalisera städningen
På våren 2009 beslutade majoriteten i Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den
kommunala städningen. Det var ett beslut som togs utan konsekvensanalyser och underlag.
Sedan dess har ett antal bolag haft i uppdrag att sköta den kommunala städningen med
varierande resultat. Vi har också sedan dess kunnat ta del av olika vittnesmål om hur
städningen har fungerat, om hur stressad personal tvingas städa lokaler på snålt tilltagna
tider och hur detta påverkar människors hälsa och kvalitén i städningen. Kommunen har
själv inte heller varit nöjd med städningen.
Att ta tillbaka städningen i egen regi skulle ge många fördelar. Vi skulle få en sammanhållen
syn på städningen inom hela kommunens verksamhet. All lokalvård kan då bedrivas utifrån
kommunens mål om goda arbetsförhållanden för personalen, om heltid som norm, om hög
kvalitet inom alla verksamheter och utan vinstintressen. Då får vi bättre kontroll över både
organisation, ekonomi och arbetsmiljö.
Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi.
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig
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