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1 (1)
Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-04

KS/2018:415 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anna-Maria Wiklund (KD) avsägelse från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsens om ny
sammanräkning avseende ersättare för kristdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Anna-Maria Wiklund(KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i
kommunfullmäktige.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Länsstyrelen i Södermanlands län

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-01-16

KS/2018:472 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer följande huvudmän i Sörmlands Sparbank för tiden från
ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022:
Abdulahi Hassan (S)
Anneli Hedberg (S)
Tommi Lycke (S)
Gunilla Magnusson (S)
Göran Nilsson (M)
Ewa Callhammar (L)
Inger Fredriksson (C)
Marian Loley (KD)
Saud Porovic (SD)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska välja huvudmän i Sörmlands Sparbank för tiden från
ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022.
Katrineholms kommun har att utse nio huvudmän. Till huvudman i Sörmlands Sparbank kan endast den väljas som
inte är underårig eller i konkurs
inte är över 70 år
inte är bosatt utanför EU
är insättare i Sörmlands Sparbank
Ärendets handlingar
•

Skrivelse från Sörmlands Sparbank, 2018-11-13

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
De valda
Sörmlands Sparbank
Löneenheten
Troman
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Till kommunfullmäktiges ordförande samt
registrator i Katrineholms kommun

Angående val av huvudmän i Sörmlands Sparbank
Kommunerna inom Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde utser hälften av
sparbankens huvudmän, vars mandatperioder överstämmer med kommunens
förtroendevaldas mandatperioder. I Katrineholms kommun har således under
den gångna perioden Ewa Callhammar, lnger Fredriksson, Abdulahi
Hassan, Anneli Hedberg, Tommi Lycke, Gunilla Magnusson, Göran
Nilsson, Ami Rooth och Sara Aberg fungerat som huvudmän i Sörmlands
Sparbank. Deras mandatperioder löper ut vid 2019 års sparbanksstämma.
Huvudmannens erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av utomordentligt stor vikt för att kunna utveckla Sörmlands Sparbanks verksamhet och
position på den lokala marknaden. Hon eller han ska vara både samhällets och
våra kunders representanter och kunna spegla närings- och arbetslivet inom
sparbankens verksamhetsområde.

Sörmlands Sparbanks 50 huvudmän, av vilka 25 utses av kommunfullmäktige i
Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner,
representerar såväl foretags- och organisationssidan som fackliga organisationer, lantbrukssektorn, myndigheter m fl. Detta innebär att huvudmännen kan
tillföra Sörmlands Sparbanks synpunkter och önskemå|, som är viktiga for
speciella kategorier och grupper på vår lokala marknad. Det stärker i sin tur
spa rban kens flexi bi itet och kon ku rrenskraft .
I

Sparbankslagen preciserar huvudmännens uppgifter till att bl a på sparbanksstämman besluta om

balansräkningen

Sörmlands Sparbank

Postadress
Box 156
641

22

KATRINEHOLM

Besöksadress

Köpmangatan

11

Telefon
0771 - 350 350

Fax
0150-759 22

info@sorm landssparbank.se
www. sormlandssparbank.se

Säte Katrineholm
Bankgiro 981-2579
Org.nr 516401-9639
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Datum

2018-11-06

Till huvudman i Sörmlands Sparbank kan endast den väljas som

Avslutningsvis finns det även regler som hindrar anställda i andra banker att
verka som huvudman i Sörmlands Sparbank.

Vi ser våra huvudmän som ambassadörer för Sörmlands Sparbank, med
uppgift att fånga upp synpunkter från och sprida kunskaper inom sitt privata
nätverk om sparbanken och våra tjänster. Det kan exempelvis vara på arbetet, i
politisk verksamhet iföreningslivet och i skolan, som företagare eller i olika slag
av organisationer etc.
Sörmlands Sparbank å sin sida har naturligtvis en skyldighet att dra nytta av
den resurs huvudmännen utgör genom att bland annat kontinuerligt informera
dem om utvecklingen av verksamheten. Förutom den sedvanliga sparbanksstämman på vårkanten, kallas huvudmännen till två till tre möten för aktuell
information om verksamheten samt utbildning. Därutöver ingår respektive
huvudman idet nätverk som den lokala sparbanken ivarje kommun inom
spa rban kens verksam hetsom råd e förfoga r över.
Förhoppningsvis har vi lyckats klarlägga den stora betydelse valen av
huvudmän har för Sörmlands Sparbank - och att den utsedde kommer att
uppleva det som ett i hög grad aktivt uppdrag i en dynamisk bransch.
Sörmlands Sparbank får därför be Katrineholms kommun om att for perioden
fram till och med ordinarie sparbanksstämma 2023 utse nio (9) intresserade
och aktiva huvudmän isparbanken.
Självfallet står vi till förfogande med mer information om Sörmlands Sparbank
och våra huvudmän for det fall det kan vara önskvärt.
Med vänliga hälsningar
Sörmlands Sparbank

ören Schelander
erkställande direktör

Brev kommunfullmäktioe
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-13

KS/2018:555 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av ombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Eric Liljencrantz (M) som ombud och Inger Fredriksson
(C) till ersättare till Kommuninvest Ekonomisk förening under mandatperioden 20192022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Kommuninvest Ekonomisk
förening. Föreningen äger samtliga aktier i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i
Sverige AB. Bolaget erbjuder medlemmarna tillgång till konkurrenskraftiga lån,
skuldförvaltning samt service som bidrar till en effektiv finansförvaltning.
Ärendets handlingar


Anmälan om ombud till Kommuninvest föreningsstämma, 2018-12-11

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Kommuninvest Ekonomisk förening
Troman
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-02-12

KS/2019:68 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av ledamot samt ersättare i Samordningsförbundet
RAR i Sörmland, mandatperioden 2019-2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) till ledamot och Birgitta Carlheim –
Gyllensköld (M) till ersättare i Samordningsförbundet RAR i Sörmland för
mandatperioden 2019 – 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ledamot samt ersättare till Samordningsförbundet
RAR i Sörmland för mandatperioden 2019 – 2022.
Följande nomineringar har inkommit:
Ledamot - Ulrica Truedsson (S)
Ersättare - Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M)

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
De valda
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Troman
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

8
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-01-23

§5

Länsgemensam socialjour Sörmland (KS/2019:8)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra
samverkande kommuner träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam
socialjour i Södermanlands län med placering i Eskilstuna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sitt beslut vänt sig till kommunfullmäktige.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Under första året kommer merkostnaden att vara 300 000 kr, som lagts in i befintlig
budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna för deltagande kommuner att
baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande kommunerna.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-09
 Socialnämndens protokoll, 2019-01-02, § 2
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-01-09

KS/2019:8 - 759

Ert datum

Vår handläggare
Caroline Oskarsson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Länsgemensam socialjour Sörmland
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att
socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner träffar avtal med
Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i Södermanlands län med
placering i Eskilstuna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sitt beslut vänt sig till kommunfullmäktige.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Under första året kommer merkostnaden att vara 300 000 kr, som lagts in i befintlig
budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna för deltagande kommuner att
baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande kommunerna.
Ärendets handlingar
Socialnämndens protokoll, 2019-01-02 § 2

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se
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Protokollsutdrag
SOCIALNÄMNDEN

1 (2)

2019-01-02

§2

Länsgemensam socialjour Sörmland (SOCN/2018:99)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden justerar tidigare beslut och föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner
träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i
Södermanlands län med placering i Eskilstuna.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
Eskilstuna kommun och övriga samverkande kommuner ta fram ett slutligt
förslag till avtal om länsgemensam socialjour.
3. Paragrafen justeras omedelbart
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018 att godkänna
beslut om länsgemensam socialjour. Beslutet behöver tas om eftersom förslag till
beslut inte var korrekt formulerat och ett nytt beslut föreslås.
Socialtjänsten i Katrineholms kommun har behov av att förändra sin
socialjoursverksamhet. Socialjouren bemannas i dagsläget av ordinarie personal i
beredskap. Förvaltningen har stora svårigheter att bemanna verksamheten, dessutom
med personal som har god erfarenhet av myndighetsutövning. Med nuvarande
organisering av verksamheten kan Socialförvaltningen heller inte tillgodose de 11
timmars sammanhållna dygnsvila under en 24 timmarsperiod, vilket arbetstidslagen
kräver.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Möjligheten att teckna avtal om att utföra uppgifter åt annan kommun vidgades i och
med förändring i kommunallagen den 1 juli 2017. Under hösten 2017 åtog sig
Eskilstuna kommun att utreda möjligheterna till en länsgemensam socialjour.
Utredningen presenterades för övriga kommuner i december 2017 och innehåller
förslag på två olika kostnadsmodeller, förslag på samverkansformer samt
genomlysning av juridiska aspekter. Under första året kommer merkostnaden att vara
300 000 kr, som läggs in i befintlig budget för 2019. Under år två kommer
kostnaderna för deltagande kommuner att baseras på de aktiviteter socialjouren haft i
de deltagande kommunerna.
I korthet erbjuder den länsgemensamma socialjouren följande:
-

bemanning av socialjour kvällar och helger (vardagar från kl. 17 – 08 morgonen
därpå, helger fredag från 17 – 08 måndag morgon)
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Protokollsutdrag
SOCIALNÄMNDEN

-

2 (2)

2019-01-02

rådgivning, stöd och upplysning per telefon
akut hembesök gällande barn och ungdom, våld i nära relation samt vid allvarligt
missbruk gällande LVM bedömning.
att motta, handlägga och besluta i akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM, vilka
inte kan vänta till nästa dag.

En kommun kan sluta avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster.
Kommunens yttersta ansvar för socialtjänsten är dock inte överlåtbart. Inte heller
befogenheten att fatta beslut om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av unga, LVU
och om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Samverkan i avtalsform, såsom vid
den länsgemensamma socialjouren, innebär därför att Katrineholms kommun
fortfarande har kvar ansvaret för uppgiften, men nyttjar Eskilstuna kommuns
kompetens för att utföra den.
Delegation kan ske till anställd i annan kommun. Delegationsrätten är dock inskränkt
till anställda. Det är inte möjligt att delegera till förtroendevalda i andra kommuner.
Vid beslut rörande LVU och LVM, behövs därför fortsatt ett beslut från
socialnämndens ordförande. Eskilstuna kommun har fått uppdrag av länets
kommuner att hantera och driftsätta en lösning för digital signering av beslut, vilket i
dessa fall underlättar formell signering av myndighetsbeslut som inte är delegerade
till tjänstemän.
Den länsgemensamma socialjouren har läsbehörighet i respektive kommuns
journalsystem, men dokumentation av jourärenden sker i den gemensamma
plattformen; socialjour.se
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-11-30

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica
Vemic (SD), Thomas Selig (V), Christer Sundqvist (M) samt tf. förvaltningschef Pia
Carlsson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

12
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KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-01-23

§6

Attestreglemente (KS/2019:24)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till attestreglemente med en
giltighetstid som sträcker sig fram till 2023-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I
samband med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och
visat på behov av revideringar av gällande attestreglemente.
I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell beloppsgräns per förvaltning. .
Kommunorganisationen har sedan 2013 ökat i omfattning och fler leverantörer
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar både kostnader och fakturerade
belopp. Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension
ökar.
Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. För att
ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att kommundirektör
och ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som överstiger
föreslagen beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör sig till
ordinarie verkställighet.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Förslag till reviderat Attestreglemente
Nu gällande Attestreglemente
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/15471052
88293/Attestreglemente.pdf

_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-01-15

KS/2019:24 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Attestreglemente
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till attestreglemente med en
giltighetstid som sträcker sig fram till 2023-12-31 samt överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I samband
med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och visat på behov
av revideringar av gällande attestreglemente.
I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell beloppsgräns per förvaltning. .
Kommunorganisationen har sedan 2013 ökat i omfattning och fler leverantörer
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar både kostnader och fakturerade
belopp. Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension
ökar.
Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. För att
ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att kommundirektör och
ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som överstiger föreslagen
beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör sig till ordinarie
verkställighet.
Ärendets handlingar



Förslag till reviderat Attestreglemente
Nu gällande Attestreglemente
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/154710528
8293/Attestreglemente.pdf

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner som fastställdes 2013 och senast reviderades 2018-03-19 § 33.
Attestreglementet utgör ett styrdokument inom Katrineholms kommun och
kategoriseras som ett övergripande anvisningsdokument Syftet med reglementet är att
oavsiktliga, eller avsiktliga fel ska undvikas och därmed säkerhetsställa att de

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-15

KS/2019:24 - 003

transaktioner som bokförs är korrekta. Som ett komplement till reglementet finns
anvisningar som förtydligar reglementet.
Katrineholms kommun och Katrineholms fastighetsbolag (KFAB/KIAB) byter från
och med januari 2019 affärssystem (ekonomisystem) och inför samtidigt en ny
kodplan. Det nya systemet möter bättre krav och behov och ger samtidigt
förutsättningar för en ökad kvalitet på analys av resultat och investeringar,
prognossäkerhet och avtalstrohet. Målsättningen är att öka tillgängligheten samt att
underlätta för ansvariga att få en mer aktuell, sammanställd och rättvisande ställning.
I samband med byte av system har samtliga ekonomiprocesser setts över och visat på
behov av revideringar av gällande attestreglemente.
Förvaltningens bedömning
Vid en genomgång av befintliga styrdokument kopplade till ekonomistyrning sågs
gällande attestreglemente över. I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell
beloppsgräns per förvaltning, 2 miljoner kronor. Under de år som gått har omvärlden
förändrats. Kommunorganisationen har ökat i omfattning och fler leverantörer
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar kostnaderna och fakturerade belopp.
Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension ökar.
Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen.
Bakgrund till förslagna beloppsgränser grundar sig på följande;
utbetalningar för pensioner överstiger nuvarande beloppsgräns – kommundirektor och
ekonomichef, utbetalningar till externa tjänsteleverantörer överstiger nuvarande
beloppsgränser - bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, samt vård- och
omsorgsförvaltningen, kostnader för entreprenörer, konsulter samt markinköp och
exploateringar (inom rambudget) överstiger nuvarande beloppsgräns samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att
kommundirektör och ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som
överstiger föreslagen beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör
sig till ordinarie verkställighet.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Ewa Flood
Redovisningschef

Beslutet skickas till: Samtliga förvaltningar, akten
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Förslag
Attestreglemente
Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § XX
Giltighetstid 2023-12-31
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ATTESTREGLEMENTE
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

Beslutshistorik
Giltighetstid 2013-01-01—2019-12-31
Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 86
Reviderat av kommunfullmäktige
2003-03-17, § 113
2008-06-16, § 127
2013-03-18, § 66
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1
-Ekonomichefen

Uppföljning
Hur:

Kontroll mot gällande internkontrollplan

När:

innan giltighetstiden upphör.

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat

2 (5)
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ATTESTREGLEMENTE
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument

3 (5)

Datum

2019-XX-XX

Attestreglemente
1§
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har ålagts eller åtagit
sig att förvalta och/eller förmedla.
Målsättningen med reglementet är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och
därmed säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta.

2§
Kommunens nämnder ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för den
interna kontrollen och ansvarar för att bestämmelserna i detta reglemente följs och
att tillämpliga attestmoment utförs. Attestarbetet ska utformas så att den interna
kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar
till detta reglemente. Varje nämnd skall ha en gällande internkontrollplan.

§3
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest ska ske genom signering, det vill
säga namnteckning, namnsignatur eller godkännande i IT-system. Beloppsgränser
per förvaltning enligt nedan. Vissa utvalda funktioner har en högre beloppsgräns än
det generella. Respektive förvaltningschef har det högsta beloppet per förvaltning
och ekonomichefen har högsta beloppet inom kommunens verksamhet. Om faktura
inkommer som härrör sig till ordinarie verkställighet som överstiger den högsta
beloppsgränsen ska kommundirektör och ekonomichef attestera fakturan i förening
och en beskrivning av anledning till överskridandet noteras på fakturan.
Beloppsgränser:
Kommundirektör
Ekonomichef

60 000 000 kr
60 000 000 kr

Kommunledningsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Kultur- och turismförvaltningen

2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr

Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen

5 000 000 kr
10 000 000 kr
5 000 000 kr

Vård- och omsorgsförvaltningen
Viadidakt

5 000 000 kr
2 000 000 kr

Attesterna innebär:
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att
• en faktisk beställning har skett
• villkoren stämmer med det som överenskommits
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Styrdokument Övergripande anvisningsdokument

4 (5)

Datum

2019-XX-XX

•
•
•

transaktionen ryms inom anslag
transaktionen sker i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för
verksamheten.
konteringen är korrekt

Granskningsattesten kontrollerar att
• kommunen fysiskt tillgodogjorts det som har beställts
• rätt vara, mängd och kvalitet har levererats
• avtalad tjänst har utförts
• förslag till kontering läggs
• fakturan är rätt summerad
Behörighetsattesten är en sista kontroll innan utbetalning. Attestanten kontrollerar
att
• personen som har hanterat fakturan har rätt behörighet
In- och utbetalningsattesten kontrollerar betalningsflöden. Attestanten
kontrollerar att
• avstämning sker mot leverantörsreskontran
• likvida medel finns till utbetalningen
• förslag till kontering vid inbetalningar läggs
• inkomna medel stämmer med underlagen

4§
Varje nämnd utser eller delegerar åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter samt
beloppsgräns och dess ersättare. Kommundirektören innehar attesträtt för samtliga
ansvar inom kommunen. Förvaltningschef innehar attesträtt för samtliga ansvar
inom sin förvaltning.

5§
Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta
emot transaktionen. Momentet får inte heller utföras av den som själv tar emot en
betalning från kommunen eller som står i beroendeförhållande till
betalningsmottagaren. Personliga utgifter i tjänsten exempelvis för resor, hotell,
mobilsamtal, representation eller dylikt får inte attesteras av attestberättigad. Sådana
utgifter skall attesteras av överordnad. Attest av kommundirektörens personliga
utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i kommunstyrelsen. Utdrag på utgifter
som härrör från dessa inköp sammanställs för kontroll av styrelsens ordförande eller
vice ordförande fyra gånger per år. Kommundirektören attesterar
förvaltningschefernas personliga utgifter i tjänsten. Nämnd/styrelseordförandes
utlägg attesteras av vice ordförande.

6§
Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter. Nämnden eller de som har utsetts av dessa ska årligen ta fram en
attestförteckning och löpande skriftligt meddela ekonomi- och
upphandlingskontoret om förändringar i attestförteckningen. Om uppdraget utförs
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5 (5)

Datum

2019-XX-XX

med stöd av delegation ska detta återrapporteras till nämnden. För detta ansvarar
respektive delegat.
_________________

20
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2019-01-23

§7

Svar på motion om måltidsvän (KS/2018:91)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om måltidsvän med hänvisning till
vård- och omsorgsnämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C)
och Mica Vemic (SD).
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om
måltidsvän. I motionen lämnas följande yrkande:
Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-08
Ordförandens förslag till beslut, 2019-01-17
Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-19
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06 § 112, (med tjänsteutlåtande)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L),
Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Joha Frondelius
(KD), Inger Fredriksson (C) och Mica Vemic (SD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Tony Rosendahl (V)
med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till
beslutet.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-01-17

KS/2018:91 - 719

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Svar på motion om måltidsvän
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om måltidsvän med
hänvisning till vård- och omsorgnämndens yttrande.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS/2018:91 - 719

Ert datum

Vår handläggare
Caroline Oskarsson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om måltidsvän
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän.
I motionen lämnas följande yrkande:
Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.
Ärendets handlingar



Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-19
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06 § 112, (med tjänsteutlåtande)

Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden.
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats.
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen instämmer i vård- och omsorgsnämndens bedömning
att de insatser som redan bedrivs går i linje med vad en måltidsvän avser. För att
samordna och driva projektet kan det även innebära eventuella kostnader vid behov av
extra resurser.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS/2018:91 - 719

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD)
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Hnr VON/2018:1162
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06

17

§ 112

Yttrande över motion om måltidsvän (VON/2018:56)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservation
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L) och Jan-Åke Asp (SD) reservarar sig mot
nämndens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om
måltidsvän.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden.
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats.
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Av förvaltningens yttrande framgår att kommunen erbjuder olika insatser kopplat till
måltid och social gemenskap för personer som bor i ordinärt boende.
Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen har
verksamheter som är i linje med det som måltidsvän avser.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-29
Motion – Måltidsvän från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD)
Anvisning för remiss av motion om måltidsvän
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L), Jan-Åke Asp (SD) och Ove Melin (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-12-06

18

Förslag och yrkanden
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L) och Jan-Åke Asp (SD) yrkar bifall till
motionen.
Ove Melin (S) yrkar avslag på motionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordföranden ställer förvaltningens och Ove Melins förslag om att motionen ska
avslås mot Inger Björklunds med flera yrkande om bifall. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-10-29

VON/2018:56 - 709
Hnr 2018:1107

Ert datum

Vår handläggare
Johanna Flood

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar av motion om måltidsvän
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut



Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden.
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats.
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Av förvaltningens yttrande framgår att kommunen erbjuder olika insatser kopplat till
måltid och social gemenskap för personer som bor i ordinärt boende.
Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen har
verksamheter som är i linje med det som måltidsvän avser.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar



Motion – Måltidsvän från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD)
Anvisning för remiss av motion om måltidsvän

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsnämnden kan efter ansökan bevilja insatser kopplat till måltiden;
hjälp vid matsituationen, som t ex uppvärmning av mat samt lunch/middagshjälp för
den som behöver mer hjälp vid matsituationen.
Brukare kan även beviljas matlådor. Dessa tillagas i Vingåker med stor del av lokala
råvaror och med fokus på att vara näringsrik för att våra äldre ska få det de behöver.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Johanna.Flood@katrineholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-10-29

VON/2018:56 - 709
Hnr 2018:1107

Gällande matlådor införs nu valfrihet i pilotförsök, vilket innebär att den enskilde själv
eller med stöd av hemtjänst väljer bland en tiorätters veckomeny samt antal av varje
rätt.
Utöver insatser kring matsituationen kan brukare beviljas social tid. Denna insats
syftar till att bryta eventuell isolering ifall personer inte har andra sociala kontakter.
Det finns flera öppna restauranger på våra särskilda boenden, både i stad och på
landsbygd, där äldre kan äta tillsammans om de önskar det.
Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder även sociala aktiviteter för de som är
ensamma och bor i ordinärt boende. Ofta innefattar detta en gemensam fika/måltid.
Nedan följer några exempel på vad som erbjuds personer som bor i ordinärt boende.
Hemtjänstcaféer på anhörigcentralen
På hemtjänstcaféerna finns det alltid någon form av underhållning. Erbjuds 8-9 ggr/år.
Onsdagscaféer på anhörigcentralen
Till onsdagscaféerna kommer de som efter deltagande i en anhöriggrupp har fortsatt
behov av social kontakt med personer som har liknande erfarenheter.
KFAB:s tryggboende på Köpmangatan
Sociala aktiviteter och ibland gemensamma måltider i en gemensamhetslokal.
En personal medverkar två tillfällen i veckan.
Historiskt fikacafé
Kulturombuden inom hemtjänsten anordnar ett historiskt fikacafé med musik att
minnas från svunna tider.
Träffpunkt Björkvik
I samarbete mellan Väntjänsten i Björkvik, äldreomsorgen i Katrineholms kommun
och ABF-Sörmland anordnas 5 träffar under våren samt 4 träffar under hösten med
olika teman. Träffpunkt Björkvik vänder sig till ensamma pensionärer i Björkvik, en
tisdag/månad.
Norrgänget
Frivilliga anordnar träffar i Pingstkyrkans lokaler varje torsdag. Syftet är social
gemenskap och innehållet kan exempelvis vara musikunderhållning och fika.
Träffpunkt öster
Frivilliga anordnar träffar i Pensionärernas hus tre torsdagar/månad. Träffarna
möjliggör social samvaro och en gemensam måltid/fika. Träffarna har olika innehåll,
exempelvis musikunderhållning och bingo, samt intag av ärtsoppa, smörgåsar eller sill
och potatis.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-29

VON/2018:56 - 709
Hnr 2018:1107

Träffpunkt Bie
Varje tisdag anordnar frivilliga i samarbete med Katrineholms kommun träffar i Bie.
Innehållet i träffarna varierar beroende på deltagarnas intressen. Några exempel är
gymnastik, bingo, musikunderhållning och intag av måltid/fika.
Danseftermiddag
Kulturombuden inom hemtjänsten anordnar några danseftermiddagar om efterfrågan
finns.
Festival för mogna
I maj månad anordnas en festival för kommunens pensionärer på Igelkottens innergård.
Arrangemanget anordnas gemensamt av kulturombud i samverkan med frivilliga.
Måltidsvän i Kävlinge kommun
Utifrån kontakt med en måltidsutvecklare i Kävlinge kommun framkom att insatsen är
uppskattad av de som har en måltidsvän, i dagsläget cirka 8 personer.
Det krävs resurser för att matcha den enskilde med den frivilliga måltidsvännen. I
Kävlinge kommun är det två personal som samordnar och driver insatsen. Kommunen
bekostar även den frivilliges mat.
Susanna Kullman
Tf. förvaltningschef

Johanna Flood
Utredare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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Interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S)

Om det akuta läget i förskolan
I 8 kap. 14 § skollagen (2010:800) anges att vårdnadshavare ska erbjudas förskoleplats
inom fyra månader. Detta finns med i kommunens mål för förskolan där det framgår att
förskolan ska byggas ut efter behov. Men i den senaste delårsrapporten redovisas att ”det
är tveksamt om en positiv måluppfyllelse kommer rapporteras vid årets slut”.
Att bygga nya förskolor och avdelningar är ett verktyg för att på lång sikt fylla behovet av
platser. Det här har gjorts och görs i detta nu. Ändå går utvecklingen åt fel håll. De lediga
platserna blir färre.
Därför är min fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad gör Katrineholms kommun för att garantera att föräldrar får förskoleplats till sina
barn och kan planera efter det?

Katrineholm 15 januari 2019

Victoria Barrsäter (C)
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande. Vad betyder meningen Välfärden ska präglas av
stor valfrihet?
På förra kommunfullmäktige diskuterades och antogs majoritetens förslag till ny
kommunplan. Under debatten ställde jag en fråga om vad skrivningen ”Välfärden ska
präglas av stor valfrihet” betyder men jag fick aldrig något svar. Därför ställer jag nu frågan
till kommunstyrelsens ordförande.
Vad betyder meningen Välfärden ska präglas av stor valfrihet?
Betyder det till exempel att den som har beviljats hemtjänst kan förfoga över ett antal av
de timmar man har beviljats eller betyder det att mer kommunal verksamhet ska läggas ut
på entreprenad dvs privatiseras?
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 30/1 - 2019
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Enkel fråga
Varför olämpliga
trygghetslarm?

2019-02-02

Den 31 januari 2019 drabbades Katrineholms kommun av problem med att larma
till larmcentral. Enligt kommunens information berodde det på att Tele 2 haft
stora problem med sin kommunikationstjänst i hela Sverige. Kommunen skriver:
”Det har påverkat våra trygghetslarm med allvarliga störningar som konsekvens.” 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är inte nådiga med sin kritik. De
anser att det rent av är olämpligt att använda publika mobilnät för
samhällsviktiga tjänster såsom trygghetslarm på grund av den påtagliga

störningsrisken.
Med anledning av det anförda vill jag fråga Vård- och omsorgsnämndens
ordförande följande:
Varför använder Katrineholms kommun en kommunikationstjänst för
trygghetslarm som av ansvarig statlig myndighet bedöms som direkt
olämplig?
Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig,
ledamot KF,
Vänsterpartiet Katrineholm
[1]

Problem med trygghetslarm, Katrineholms kommun, hämtat 2019-02-01 från
https://www.katrineholm.se/driftmeddelande/2019-01-31-problem-med-trygghetslarm.html

Enkel fråga

Varför olämpliga trygghetslarm?

1
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Återuppta projektet språkvänner
Det fanns tidigare möjlighet att bli språkvän i Katrineholm. Sammanlagt fanns det ungefär
40 språkvänner i olika konstellationer i Katrineholm och Vingåker. Det innebar att nyanlända
och personer från Sverige, genom en matchning som sköttes genom Viadidakt, fick en chans
att träffas och lära känna varandra under avslappnade former.
Verksamheten drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen. Verksamheten skulle
sedan in under den ordinarie verksamheten och budget i Viaddidakt. Tyvärr har språkväns
verksamheten av någon anledning lagts ner i Katrineholm.
Det finns många fördelar med språkvänner. Nyanlända får en väg in i det svenska samhället,
nya vänner, möjligheten att öva svenska och ett rikt kulturutbyte mellan svenskar och
nysvenskar.
Vi yrkar att:
Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner.
Tony Rosendahl (V)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)
Katrineholm 28/1 - 2019
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Motion
Tillgänglighetsanpassa
politiken i Katrineholm

2019-02-02

Enligt 4 kap 23 § kommunallagen ska kommunen verka för att förtroendevalda
med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.
Vad vi kan bedöma är möjligheten för förtroendevalda med fysisk funktionsnedsättning goda att kunna delta i fullmäktiges arbete, t.ex. med hänsyn till anpassning av lokaler för rörelsehindrade eller användning av hörselslingor.
I kommunens ”Tillgänglighetsguide” står det att läsa:
Katrineholms kommun arbetar för en god tillgänglighet.
Vi tror på att det är bra för både den enskilda individen och för samhället
i stort. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett
tillgängligt samhälle.1
Formuleringen vittnar om en mycket positiv inställning och en hög ambition, vad
avser arbetet med tillgänglighetsfrågor.
Faktorerna som sedan räknas upp berör dock huvudsakligen den fysiska miljön
och även främst dess aspekter för personer med fysiska funktionsnedsättningar
(tillgänglig för rullstol, handikapparkering, handikapptoalett, hiss,
teleslinga/hörslinga, trådlöst internet).

[1]

Katrineholms kommun. (u.å.). Tillgänglighetsguide. Hämtad: 6 november 2018, från
https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Tillganglighet/Tillganglighetsguide/”
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Vänsterpartiet
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Katrineholm

Neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar
Situationen är alls inte lika god för personer med neuropsykiatriska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Utmaningar som är gemensamma för flertalet personer ur
denna grupp är endast fragmentariskt inkluderade i ovan nämnda
”Tillgänglighetsguide”. Vi beskriver några ytterst konkreta exempel:
En av Vänsterpartiets förtroendevalda har Aspergers syndrom och ADHD. För

personen i fråga är dagens sätt att distribuera handlingar inför vissa
sammanträden ytterst besvärligt: att hantera och kunna hålla reda på ett stort
antal digitala dokument samt tillhörande anteckningar är en utmaning redan
under förberedelserna inför ett sammanträde. Under själva sammanträdet är det
helt uteslutet för hen att kunna jonglera alla olika digitala handlingar med
tillhörande anteckningar, att samtidigt uppmärksamt följa vad som sägs och att
dessutom kunna sortera tankarna för att aktivt delta i debatten.
För Kommunfullmäktige har detta enligt vårt tycke nästan föredömligt lösts
genom att handlingarna skickas ut i en sammanhängande pdf-fil med tydliga
sidmarkeringar och en fungerande innehållsförteckning.
Lösningen för andra sammanträden har i praktiken varit att själv skapa en sådan
pdf-fil innan sammanträdet: att klicka sig igenom varenda punkt på dagordningen,
att manuellt ladda ner varenda bilaga, konvertera eventuella Word-, PowerPoint-,
RTF- eller Excel-filer till PDF-format, döpa om dessa så att de hamnar i rätt
ordning – och att sedan sammanfoga alla handlingar till en sammanhängande
PDF-fil.
Tidsåtgången för den proceduren är inte oväsentlig.
En annan av Vänsterpartiets förtroendevalda har paniksyndrom med agorafobi (torgskräck). För hen är det ytterst påfrestande att delta vid fysiska

sammanträden – även om hen skulle ha mycket att tillföra i debatten. Hittills har
”lösningen” varit en långsam tillvänjning och träning – och i flertalet fall att helt
enkelt inte delta i sammanträdena.
Att på grund av sin funktionsnedsättning inte kunna delta är per definition inte
samma sak som att – i lagens ord – kunna delta på samma villkor som andra
förtroendevalda.
För den förtroendevalda i fråga skulle en konkret möjlighet erbjudas i 5 kap 16 §
kommunallagen: ledamöter kan ges möjlighet att delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.

Motion
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Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
En gemensam utmaning för bägge här beskrivna förtroendevalda är längden på
sammanträden, eftersom många personer med funktionsnedsättningar inte har
förmågan att bibehålla koncentrationen under långa oavbrutna perioder, särskilt
där det förekommer många externa stimuli. Här skulle dels kortare men mer
frekventa sammanträden vara en möjlig lösning – eller exempelvis mer frekventa
pauser. Alternativt skulle installationen av bildskärmar där live-video och -ljud
sänds i mer avgränsade rum (i närhet till men utanför fullmäktigesalen) ge
personerna i fråga möjlighet att ”ta en paus” under kortare perioder och samtidigt
trots det kunna följa sammanträdet utan att behöva avbryta sin tjänstgöring.

En översyn behövs
Beskrivningarna ovan är endast några konkreta exempel på svårigheter som möter
förtroendevalda med neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. De beskrivna lösningarna är likaså endast applicerbara på de enskilda fallen.
Visserligen skulle beskrivningarna kunna avfärdas som ”anekdotisk bevisföring” –
men Vänsterpartiet kan inte rimligen vara det enda partiet med aktiva som har en
funktionsnedsättning och som upplever liknande problem. För att inte ens tala om
politiskt intresserade som redan från början avstår från att engagera sig, eftersom
bristen på anpassningarna gör att ett sådant engagemang redan i förväg upplevs
som helt ”utopiskt”.
Vi vill därför att Katrineholms kommun aktivt arbetar för att även lyfta frågor om
neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar i det i stora delar mycket
positiva strategiska tillgänglighetsarbetet i kommunen. Enligt vår mening är
kommunfullmäktigeförsamlingen ett ypperligt bra ställe att börja på.
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Vänsterpartiet Katrineholm motionerar därför:
att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag;
att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som

kan träffas för att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade
hindren för förtroendevalda med funktionsnedsättning;
att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom

området och i dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta
organisationer inom funktionsrättsrörelsen;
att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämnders, styrelsers mm sammanträden på distans;
att eventuellt nödvändiga ändringar till Kommunfullmäktiges arbetsordning

föreslås för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammanträden på
distans enligt motionärernas intention.

Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Motion

Tony Rosendahl,
gruppledare,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

Anita Johansson,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm
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1 (1)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2019-02-14

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2018
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den
kommunfullmäktige och revisorerna
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg SoL
Särskilt boende
17 (10 kvinnor, 7 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 10 beslut verkställda (6 kvinnor, 4 män).
1 väntar på servicehus 6 väntar på demensboende
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS
Bostad med särskild service för vuxna
4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden och nu återtagit ansökan. 2
män är erbjudna bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt.
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar
Upplysning: Verkställt från och med 2019-01-07

1 (1 man)

Biträde av kontaktperson
4 (2 kvinnor, 2 män)
Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) är verkställda i december 2018,. En kvinna har
tackat nej till ett erbjudande,
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www.katrineholm.se
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