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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 20.50

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica Truedsson
(S), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S),
Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian
Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik
Olovsson (S), Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Jesper Ek
(L), Lars Levin (L), Lili Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Gunilla
Magnusson (S), Karin Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommi Lycke
(S), Tony Karlsson (S), Håkan Björndahl (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V),
Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Johanna Karlsson (S), Göran Nilsson (M),
Christer Ekstrand (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Reijo Eriksson
(-)

Beslutande
ersättare

Anne Hagberg (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christoffer Öqvist (M), Ismail Mahamed
Mahamuud (M), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S),

Ersättare

Katarina Rosenlund-Svensson (S), Leif Hanberg (S), Gunnel Bergh (S), Marita Sundqvist
(S), Ingemar Björklund (KD), Inger Björklund (KD), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm
(MP), Marianne Körling Ström (L), Kjell Larsson (C),

Övriga
deltagande

Tf nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander

Utses att justera

Håkan Björndahl (S), Mica Vemic (SD)
Stadshuset Gröna Kulle 2018-06-25

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Torgerd Jansson

Justerande

…………………………………
Håkan Björndahl

Paragrafer

§75 - §89

…………………………………
Mica Vemic
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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datum
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Datum för
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 75

Nominering av styrelseledamot till Katrineholms
Entreprenörscentrum (KS/2018:251)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Stefan Jansson till styrelsen för
Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2018
till och med ordinarie stämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB att
inför kommande bolagsstämma nominera en ledamot till bolagets styrelse. Detta mot
bakgrund av att Jessica Sjögren, tidigare nominerad av kommunfullmäktige för tiden
fram till ordinarie bolagsstämma 2019, avsagt sin plats i styrelsen
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 76
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
_________________
Beslutet skickas till:
Stefan Jansson
Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 76

Val av gode man vid lantmäteriförrättning (KS/2018:263)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Bengt Hult (L) som gode man vid
Lantmäteriförrättningen under resterande del av året 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att välja en gode man vid Lantmäteriförrättningen då Krister
Wistbacka (L) har avlidit. Han har varit utsedd inom gruppen erfarenhet om
tätortsförhållanden
För att kunna utses till god man ska vederbörande vara valbar i tingsrätt.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28

Kommunfullmäktiges överläggning
Ewa Callhammar (L) yrkar att Bengt Hult (L) väljs som gode man.
_________________
Beslutet skickas till:
Bengt Hult (L)
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 77

Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och
omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (KS/2018:223)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till revideringar av styrdokumenten Avgifter
inom vård- och omsorg (KFS 4.22) samt Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet (KFS 4.13) ska återremitteras för att klargöra konsekvenserna av
förändringarna i dokumentet vilket ska samordnas med utredningen av regler för
hyressättning.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra vissa ändringar i KFS 4.22. Efter att
beslut tagits i kommunfullmäktige den 19 mars 2018, § 32, har tjänstemän inom vårdoch omsorgsförvaltningen uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i
dokumentet. Det rör sig om ändringar i texten och inte ändringar i själva avgifterna.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 77
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22)
Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
(KFS 4.13)
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26, § 47

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V),Ewa
Callhammar (L), Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson (C)Christoffer Öqvist (M),
Lilli Márton (MP), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD)
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av, Ewa Callhammar (L), Inger
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Ulrica Truedsson (S),
Christoffer Öqvist (M) och Lilli Márton (MP) att ärendet ska återremitteras för att
klargöra konsekvenserna av förändringarna i dokumentet vilket ska samordnas med
utredningen av regler för hyressättning. I andra hand yrkar Tony Rosendahl (V), med
instämmande av Ewa Callhammar (L) och Inger Fredriksson (C), avslag. Ulrica
Truedsson (S) yrkar i andra hand, med instämmande av Christoffer Öqvist (M) och
Lilli Márton (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör för ordföranden för förslaget till
propositionsordning som innebär att ordföranden avser att först ställa proposition på
Ordförandens sign

Justerandes sign
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om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Beslutar fullmäktige att ärendet ska
avgöras idag ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och
avslagsyrkandet. Fullmäktige godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag. Hon finner att ärende ska återremitteras.
_________________
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 78

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet (KS/2018:250)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av Taxa för byggoch miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
strandskydd enligt miljöbalken, att gälla från den 1 augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
En ny taxa antogs av kommunfullmäktige den 21 november 2016. Taxan är baserad
på underlag från SKL. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen har använt taxan
under ett drygt år kan de konstatera att taxan har överlag fungerat mycket bra och
tydligheten har varit uppskattad av både sökande och medarbetare. Det finns dock ett
antal ärendetyper som har slagit fel och bygg- och miljönämnden har därför inkommit
med förslag till revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Det konstateras
att timavgiften vid tillämpning av taxa skall vara 931 kronor per timme och basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2016, vilket inte innebär någon justering.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 78
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Tjänsteutlåtande Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken
Förslag ny taxa
Gällande taxa, KFS nr 4.07
Jämförelsebilaga
Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2018-05-16, §105

Kommunfullmäktiges överläggning
Under fullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).
Förslag och yrkanden
Martin Edgélius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 79

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
(KS/2018:212)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari
2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från Katrineholm till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med 1
januari år 2019, godkänns.
4. Södermanlands läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer
fullmäktige hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för
kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019.
5. Fullmäktige godkänner att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats
för länet från och med 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Den mellankommunala utjämningen godkänns till följd av skatteväxling enligt
förslaget i tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 79
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Regionförbundets protokoll, 2018-04-12, 13
Överenskommelse om kollektivtrafik i Region Sörmland, med bilagor
Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under fullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Härnström (M).
Förslag och yrkanden
Lars Härnström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Länets kommuner
Landstinget Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 80

Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall
AB och Sörmland Vatten och Avfall AB (KS/2018:189)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna för Katrineholm Vatten
och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har
överlämnat sina årsredovisningar till kommunstyrelsen. Till årsredovisningen hör
också revisionsberättelserna samt granskningsredogörelse.
Katrineholm Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, med beaktande av bokslutsdispositioner, är 0 kronor. Bolaget hade ett
överskott efter finansiella poster på 1 500 000 miljoner kronor. Vidare hade bolaget
under år 2017 en nettoomsättning på 105 203 000 kronor och en balansomslutning på
625 222 000 kronor.
Sörmland Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, efter finansiella poster är 288 000 kronor. Bolaget hade under år 2017 en
nettoomsättning på 246 448 000 kronor och en balansomslutning på 87 580 000
kronor.
Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 80
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
• Årsredovisning 2017 Sörmland Vatten och Avfall AB
• Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport
• Årsredovisning 2017 Katrineholm Vatten och Avfall AB
• Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport
• Granskningsredogörelse 2017
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (KS/2018:120)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
årsredovisning för 2017 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess
enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. Årets
resultat uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något
underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 81
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018-02-28 § 2
Årsredovisning 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse för 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för 2017 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2017 Västra Sörmlands
Räddningstjänst
_________________

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Årsredovisning 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (KS/2018:198)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga
årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
årsredovisning för 2017 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas
granskning av det samma.
Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2017 ett nollresultat. Budgeten för
helår uppgår till 0 mkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och
justeras i samband med respektive bokslut. Medlemsbidraget uppgår till 638 mnkr
och verksamhetsintäkterna uppgår till 185 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgår till
819 mnkr.
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den
31 december 2017, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30, § 82
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2018-03-01, §
2
• Årsredovisning 2017för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
• Revisionsberättelse för år 2017
• Granskning av årsbokslut 2017, EY
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland
(KS/2018:232)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2017 och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland
överlämnat sin årsredovisning för 2017 med revisionsberättelse till
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2017.
Revisorerna uttalar sig och säger att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande
och att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare, att styrelsen för
Regionförbundet Sörmland sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och i ekonomiskt hänseende tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna
tillstyrker därför att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Regionförbundets Sörmlands styrelse och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret
2017.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-05-30
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2018-04-24
• Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 14, 2018-04-12
• Årsredovisning 2017, Regionsförbundet Sörmland
• Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport
_________________
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 84

Svar på interpellation om finansiering av investeringar
(KS/2018:236)
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens förste vice ordförande med följande frågor
Hur har ni tänkt lösa detta? (Interpellationsfrågan avser finansiering av ökade
investeringskostnader och ökade driftkostnader för bland annat byggnationer och
volymökningar.)
Hur mycket kommer ni att under nästa mandatperiod att höja skatten?

Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M),
2018-05-29
Interpellation från Ewa Callhammar (L), 2018-05-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars
Härnström (M), Fredrik Olovsson (S), Sten Holmgren (C), Göran Dahlström (S), Joha
Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V)
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 85

Ajournering
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdet ajourneras klockan 20.00.
Överläggningarna återupptas klockan 20.25.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 86

Svar på interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt namngivning av rondeller (KS/2018:238)
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande med
följande fråga
När får Katrineholms rondeller sina officiella namn?

Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Cecilia Björk (S), 2018-06-12
Interpellation från Inger Fredriksson (C), 2018-05-17

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Cecilia
Björk (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-18
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§ 87

Svar på interpellation om hur ska Katrineholm bli en
attraktiv arbetsgivare (KS/2018:239)
Kommunfullmäktiges beslut
Härefter förklaras överläggning avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med följande
frågor

− Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare? För förskolelärare, klasslärare,
ämneslärare, skolledare, fritidspedagoger, administrativ och övrig personal?
− Hur avser den styrande majoriteten att nå målet om att Bildningsförvaltningen ska
bli en attraktiv arbetsgivare?
− På vilket sätt följer vi upp den personal inom Bildningsförvaltningen som väljer
att avsluta sin anställning hos Katrineholms kommun?
− Hur försäkrar vi oss om att den anställde får förutsättning att vara öppen och ärlig
i sin eventuella kritik mot skola, rektor, BIF?
Ärendets handlingar
•
•

Interpellationssvar från Johan Söderberg (S)
Interpellation från Jesper Ek (L)

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan
Söderberg (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-18
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§ 88

Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms
kommun får den undervisning de har rätt till
(KS/2018:282)
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande med följande
frågor

− Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor?
− Hur mäter vi andelen lektioner som genomförs av ansvarig lärare jämfört med
lektioner som genomförs på distans eller med vikarie?
− Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor - uppnår vi den
garanterade undervisningstiden?
− Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor?
− Hur följer kommunen som huvudman den faktiska undervisningstiden och
säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?
Ärendets handlingar
• Interpellation från Jesper Ek (L)
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-18
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§ 89

Motion om funkisglädje till Katrineholm (KS/2018:281)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
- Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Av motionen framgår att föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att
bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med
funktionsnedsättning.
Ärendets handlingar
•

Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin
(L)
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-18
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§ 90

Trevlig sommar
Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) avslutar kvällens sammaträde
med att tacka ledamöter och ersättare för goda insatser under våren och tillönskar alla
en trevlig och vilsam sommar
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

