KALLELSE
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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-17

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2020-09-21
Nr

Ärende

Beteckning

1

Entledigande och val av ledamot i
Viadidaktnämnden

KS/2018:483

2

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden

KS/2018:482

3

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

KS/2018:481

4

Val av ledamot och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden

KS/2018:486

5

Motion om bemannningstal och ny modell

KS/2020:283

6

Motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom

KS/2020:284

7

Meddelanden

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-16

KS/2018:483 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot i viadidaktnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Daniel Assai (KD) från uppdraget som ledamot i
Viadidaktnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Veronica Wiström (KD) som ledamot till och med 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Assai (KD) har i skrivelse daterad 19 juli 2020 begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Viadidaktnämnden. Kristdemokraterna nominerar nu Veronica
Wiström (KD) som ledamot i Viadidaktnämnden.

Irene Olander
Administratör

_________________
Beslutet skickas till:
Daniel Assai (KD)
Veronica Wiström (KD)
Viadidaktnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-17

KS/2018:482 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Emma Bäck (L) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Stefan Gustavsson (L) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) har i skrivelse daterad den 13 augusti 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Liberalerna nominerar nu
Stefan Gustavsson (L) som ersättare i service- och tekniknämnden.

Irene Olander
Administratör

_________________
Beslutet skickas till:
Emma Bäck (L)
Stefan Gustavsson (L)
Service- och tekniknämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-16

KS/2018:481 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Veronica Wiström (KD) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Dag Dunås (KD) som ersättare i socialnämnden till och
med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Veronica Wiström (KD) har i skrivelse daterad 16 september 2020 begärt att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Kristdemokraterna
nominerar nu Dag Dunås (KD) som ersättare i socialnämnden.

Irene Olander
Administratör

_________________
Beslutet skickas till:
Veronica Wiström (KD)
Dag Dunås (KD)
Socialnämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-17

KS/2018:486 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Val av ledamot och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige utser Mårten Grothérus (L) som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige utser Björn Wahlund (L) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Lennart Halvardsson Petku (L) från
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna har inkommit med
förslag på ny ledamot och som konsekvens av detta ny ersättare.

Irene Olander
Administratör

_________________
Beslutet skickas till:
Mårten Grothérus (L)
Björn Wahlund (L)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Lex
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

MOTION
Katrineholm 2020-09-15

VAD VÄNTAR NI PÅ?
I vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2013-2015 fattades beslut om fördelning av
resurser per brukare, då fastställdes bemanningstalen/personaltäthet till 0.56 årsarbetare
per brukare på vårdboende, samt 0,68 årsarbetare per brukare på demensboende.
Det har funnits bemanningstal på vård- och omsorgsförvaltningen under lång tid, bland
annat i plan med budget 2004 samt i äldreplan samma år omnämns och fattades beslut om
resursfördelning och personaltäthet. Förändringarna gällande personaltäthet och
bemanning 7:00-21:00 har inte förändrats särskilt mycket. Den största förändringen rör
bemanning nattetid där förvaltningen ökat bemanningen.
Kostnader för äldreomsorgen hämtade i Kolada (databas med jämförelse och analys i
kommunsektorn), för Katrineholms kommun ligger ganska lågt i kostnader i jämförelse med
andra kommuner. Katrineholms kommun har relativt lågt bemanningstal gällande
legitimerad personal, vilket är en parameter till låga kostnader inom äldreomsorgen.
I Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2020 kan vi läsa följande:
Resurskrävande brukare inom särskilt boende äldre
Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny grupp resurskrävande brukare. Det rör sig
om ett fåtal individer med behov och beteendemönster som medför en tydlig utmaning för
verksamheten. För att tillgodose brukarnas behov behövs en högre bemanning och en
anpassad fysisk miljö.
Arbetet med att utveckla verksamheten för att möta dessa behov kommer att fortsätta 2020.
Målet är att säkerställa både en god omvårdnad anpassad för dessa och andra brukare,
samt en trygg arbetsmiljö för de anställda.

1

När vi nu även fått höra och läsa om regeringens uppvaknande om att Sveriges äldreomsorg
har hanterats vårdslöst mot våra äldre och personal är det nu äntligen dags att ordna nya
arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Reagera i tid över äldreomsorgens brister har inte alltid
väckt beslutande politiker. Pandemin har nu väckt många politiker som kan bidra till att
påverka och förändra framtidens äldreomsorg. Kommer framtida satsningar trygga våra
medborgares omsorgsbehov? Och prioriteras när vi ser hur mycket skattemedel som
kommer gå till att finansera nya byggnader och gator?

Vi yrkar på
-

-

att Katrineholms kommun säkerställer både en god omvårdnad anpassad för våra
omsorgsbehövande medborgare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställda som
håller över tid.
att kommunen fastställer en ny bemanningsmodell utifrån dagliga och nattliga behov
på varje boende, och som kan finanseras under löpande budgetår.

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt

2

Katrineholm 2020-09-16

MOTION
GUPPA LAGOM

Äntligen ser vi att det går att bygga farthinder i Katrineholm utan stora hopp och gupp.
Nuvarande ”gupp” har påverkat medborgare så att man undviker att åka bil till Katrineholms
centrum. Vad menar vi?
Jo, när vi nu åker genom den nya rondellen vid Vasabron utanför bensinstationerna Shell och
Ingo så har guppen försvunnit pga. lägre stigning (längre förhöjning). Bilen glider fram utan några
som helst hopp i låg fart. Varför blev det så just där och inte genom hela centrumförbifarten? Vi
vill se en förändring av alla höga gupp så att vi slipper uppleva att medborgare åker omvägar
exempelvis genom Laggarhult. Där har familjer sett en ny tid av ökat åkande av olika fordon.
Villaområden ska hanteras med omsorg och alltid trafikplaneras för färre trafikfaror, speciellt när
det gäller barns vardag och trafiksituation.
Centrumhandeln har också upplevt ett kundtapp pga. trafikomständigheterna.

Vi yrkar på
att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren
för att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.
att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare
får reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya
centrumgenomfarten är klar.

Joha Frondelius KD

Marian Loley KD

John G Ogenholt KD
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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-17

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

Meddelande
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Revisionsrapport
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt revisionsrapport –
Granskning av informationssäkerhet.

_________________
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