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/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
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Ärende Beteckning

1. Entledigande och val av Överförmyndare i
Katrineholms kommun

KS/2017:592

2. Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser
m.m för förtroendevalda

KS/2017:576

3. Styrelse för IUC (Installatörernas
utbildningscentrum) - komplettering

KS/2017:561

4. Fråga till socialnämndensordförande om
snabbare försörjningsstöd

KS/2018:18

Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-01-12 KS/2017:592 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Komunfullmäktige

Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) från uppdraget som

Överförmyndare.

2. Kommunfullmäktige väljer Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare för -
perioden till och med 2018-12-31.

3. Till följd av beslutet uppdateras Arvodesbestämmelsens arvodesbilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 2017-12-27 begärt att få bli entledigad 
från uppdraget som Överförmyndare i Katrineholms kommun. 

Socialdemokraterna nominerar Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare i 
Katrineholms kommun.

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Joakim Truedsson
Christin Hagberg 
Löneenheten
Troman
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-01-10 KS/2017:576 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunfullmäktige

Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m för 
förtroendevalda 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i Arvodesbestämmelser m.m för 
förtroendevalda, arvodesbilagan, genom att föra in Ewa Callhammar (L) som 2:e vice 
ordförande för kulturnämnden. Beslutet gäller från den tid då uppdraget tillträddes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017, § 204, att välja Ewa 
Callhammar (L) som ny ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden för 
tiden till och med den 31 december 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
ärendet kompletteras med beslut om ändring i Arvodesbestämmelser m.m för 
förtroendevalda, arvodesbilagan, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Callhammar, löneavdelningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-01-10 KS/2017:561 - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunfullmäktige

Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - 
komplettering 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Per Wilhelmsson (Katrineholms kommun)
utses att ingå i styrelsen för Installatörernas utbildningscentrum. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige utsåg den 18 december 2017 styrelsen för IUC i enlighet med 
stiftelsens stadgar. Vid beredningen av ärendet har namnförslaget Per Wilhelmsson 
(nyttjas för Katrineholms kommuns) fallit bort. 

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: IUC, akten



Fråga till socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S)

Om snabbare försörjningsstöd
Radion rapporterade nyligen att Trelleborgs kommun provat att låta en robot – en algoritm – 
kontrollera ansökningarna om försörjningsstöd. Roboten kopplar upp sig mot exempelvis 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen och får snabbt svar om den som sökt har rätt förutsättningar 
för att få ersättning. Enligt nyhetsinslaget tar det en minut – i snitt – att göra detta för roboten. 

Det finns självklart andra aspekter som är viktiga vid en prövning av behoven, men om tekniken finns 
att göra en enklare registerkontroll på ett mycket snabbt sätt, kan personalens arbetstid läggas på 
annat.

Jag vill därför fråga socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) följande:

Är du beredd att använda tekniska lösningar för att förenkla och snabba på ansökningshanteringen?

Katrineholm 10 januari 2018

Inger Fredriksson, Centerpartiet
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