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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 18.00 – 20.00 

Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande (ej under § 112), Annie-Marie Carlsson (M) (ordförande 
under § 112), 1:e vice ordförande, Anita Karlsson (C), 2:e vice ordförande, Ulrica 
Truedsson (S), Johan Hartman (M), Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran 
Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa 
Callhammar (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Christer 
Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S), Martin Edgélius (M), Marie-Louise Karlsson (S), 
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), Tommi Lycke (S), Tony Karlsson (S), Håkan Björndahl (S), Gunnar 
Ljungqvist (S), Åsa Thorell Russell (S), Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Abdulahi 
Hassan (S), Martina Henke (S), Johanna Karlsson (S), Göran Nilsson (M), Zeljko Klemse 
(S), Christer Ekstrand (S), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD), Reijo 

  Beslutande
ersättare

Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Stefan Blomkvist (S), John-Erik Nyman 
(L) 

Ersättare Christoffer Öqvist (M), Britt-Inger Karlsson (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-
Svensson (S), Leif Hanberg (S), Gunnel Bergh (S), Marita Sundqvist (S), Lennart Olsson 
(S), Ingemar Björklund (KD), Ami Rooth (MP), Sanna Cronhielm (MP), Marianne Körling 
Ström (L), Ghaidaa Al-Kinani (C), Kjell Larsson (C) 

Övriga  
deltagande

Tf. nämndadministrativchef Marie Sandström Koski, administratör Iréne Olander 
 

Utses att justera Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-09-24 
Underskrifter 
Sekreterare ……………………………… Paragrafer  §111 - §124 

Marie Sandström Koski 
Ordförande 

………………………………… ………………………………… 
Torgerd Jansson (S) Annie-Marie Carlsson (M) (§ 112) 

Justerande ………………………………… 
Marie-Louise Karlsson (S) 

………………………………… 
Ylva G Karlsson (MP) 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §111 - §124 
Sammanträdes  
datum

2018-09-17 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-09-25 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-18 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020  
(KS/2018:11)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner biblioteksplan för Katrineholms kommun 
2018-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till biblioteksplan 2018-2020 har tagits fram av kulturförvaltningen och 
godkänts av kulturnämnden. 
Planen har därefter varit på remiss bland övriga nämnder samt länsbiblioteket. 
Efter remissvaren har stycket om samverkansuppdrag uppdaterats där man förtydligat 
vilka parter man samverkar med. 
Större synpunkter som framgick i remissvaren tar man i beaktande i nästa 
biblioteksplan. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-06 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-23 
• Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kulturnämnden 
Akten 
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§ 112

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019  (KS/2018:237)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

under 2019. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för
den 18 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.

3. Kommunfullmäktige fastslår sammanträdesdatum för november och december
2018 som tidigare varit preliminära.

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson 
(C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L)Jesper Ek (L), Lars Levin (L), 
John-Erik Nyman (L), Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Lilli Márton (MP), 
Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson 
(V). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.  

De sammanträdesdagar för fullmäktige som tidigare varit preliminära blir fastslagna 
med ovanstående beslut. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Anmärkning 
21 januari 

23 januari 25 februari 
27 februari 18 mars KS årsredovisning 2018  
27 mars 15 april Årsredovisning 2018 

KS internkontrollrapport 
24 april 20 maj KS planeringsdirektiv 2020 

KS nämndernas 
internkontrollrapport 

29 maj 17 juni KS tertialrapport 
19 juni 19 augusti 
28 augusti 16 september  KS underlag för övergripande 
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     plan med budget 2020-2022 
25 september    KS egen delårsrapport 
9 oktober  21 oktober  Delårsrapport för kommunen
     
30 oktober  18 november  Övergripande plan med budget 
     2020-2022 
27 november  16 december 
18 december    KS plan med budget 2020 
 
Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande 
 
Årsredovisningen för 2018   1 mars  
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars  
Underlag för övergripande plan  31 augusti   
med budget 2020-2022    
Delårsrapport för 2019   30 september 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-08-29, § 123 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Inför kommunfullmäktiges överläggningar lämnar ordföranden Torgerd Jansson (S) 
över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annie-Marie 
Carlsson (M). 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Torgerd 
Jansson (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Ylva G 
Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Göran Dahlström (S). 
 
Förslag och yrkande 
Torgerd Jansson (S), Mica Vemic (SD) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande Joha 
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson 
(C), att kommunfullmäktiges sammanträde ska börja kl. 15.00 och sluta senast kl. 
20.00 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för de yrkanden som framförts och 
propositionsordningen. Kommunfullmäktige godkänner sedan propositionsordningen. 
 
Hon ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och sedan ställer 
ordföranden proposition på Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.   
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_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
Akten 
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§ 113 

Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens 
verksamhet  (KS/2018:98)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande, 
bifalla motionens första och andra att-sats och att avslå den tredje att-satsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat en 
motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter. Motionen utmynnar i 
följande yrkanden: 
 
− Att uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man 

beviljat deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget 
− Att uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta 

lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens 
− Att uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en 

spridning av ämnesområden år 2025 skall vara lektorer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden.  
 
Bildningsförvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja 
utbildningsnivån i Katrineholm. Däremot ser förvaltningen att motionens tredje punkt 
riskerar att låsa fast formerna för utvecklingsarbetet inom detta område. Hur 
nuvarande 
och blivande lektorer ska samverka bör bli föremål för en utredning, som tar sin 
utgångspunkt i vilka utvecklingsområden som är prioriterade för framtiden. 
 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första och andra punkten 
och att avslå den tredje punkten i motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver 
bildningsnämndens yttrande. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-08-29, § 124 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-20 
• Ordförandens förslag till beslut 2018-08-14 
• Yttrande från bildningsnämnden, protokollsutdrag, § 36, 2018-06-12 
• Motion från Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin 

(L) daterad 2018-02-20 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under komunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L). 
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Förslag och yrkande 
John-Erik Nyman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens 
förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ewa Callhammar  
Jesper Ek  
Inger Hult  
Lars Levin  
Bildningsnämnden 
Akten 
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§ 114 

Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park  
(KS/2018:129)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V), Lilli Márton 
(MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Anita Karlsson (C), Sten 
Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Marian Loley (KD), 
Joha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Lars Levin (L) och John-
Erik Nyman (L). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de 
yrkar på att ge katrineholmarna en ätbar park.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning till att skapa en specifik ätbar 
park utan förordar mer att Katrineholms kommun, i samband med utvecklingen av 
grönområden och lekplatser, fortsätter att ha med i planeringen att kunna plantera 
fruktträd och bärbuskar där det passar in och finns förutsättningar. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-08-29, §125 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-17 
• Ordförandens förslag till beslut 2018-08-14 
• Motion från vänsterpartiet om att ge Katrineholmarna en ätbar park, 2018-03-09 
• Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-06-26 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Anneli 
Hedberg (S), Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Olof Carlsson (V), Joha 
Frondelius (KD), Lars Levin (L). 
 
Förslag och yrkande 
Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) 
yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Olof 
Carlsson (V) och Joha Frondelius (KD) bifall till motionen. 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-09-17   9 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
kommunfullmäktige godkänner.  
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och 
Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tony Rosendahl  
Olof Carlsson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 115 

Svar på interpellation om gymnasieeleverna i 
Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt 
till  (KS/2018:282)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
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 undervisningstiden 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 
• Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 
• Interpellation från Jesper Ek (L) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan 
Söderberg (S). 
_________________ 
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§ 116 

Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om 
bildningsförvaltningens återrapport uppdrag 
Språkbiennal  (KS/2018:342)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har inlämnat en fråga riktad till bildningsnämndens ordförande 
om tidigare motion om språkbiennal som fullmäktige godkände och överlämnade till 
bildningsnämnden för åtgärd. Följande fråga framställs 
 
Kan bildningsnämndens ordförande tänka sig att aktivt verka för att motionens 
intentioner omsätts i praktiskt handlande? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från John-Erik Nyman (L), 2018-07-31 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligt.  
 
_________________ 
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§ 117 

Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att 
flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja  
(KS/2018:343)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Överläggningen förklaras avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har ställt fråga till bildningsnämndens ordförande om 
småflickor i förskolan tvingas bära slöja. Följande frågor framställs 
 
Fråga 1: Förekommer det att småflickor på förskolan i Katrineholm bär slöja? 
Fråga 2: Om ja - hur är praxis att personalen ska agera? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från John-Erik Nyman (L), 2018-07-31 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligt.  
_________________ 
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§ 118 

Fråga ställd till kommunstyrelsens förste vice ordförande 
om hyresbidrag till moskén i Katrineholm  (KS/2018:373)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
John-Erik Nyman (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens förste vice ordförande 
om hyresbidrag till moskén i Katrineholm. Följande frågor framställs 
 
Fråga 1: Av vilket/vilka skäl anser moderaterna att detta bidrag är försvarbart? 
Fråga 2: Borde inte en förening med ca 900 medlemar kunna finansiera sin egen 
verksamhet? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från John-Erik Nyman (L), 2018-08-27 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Lars 
Härnström (M). 
 
Lars Härnström (M) besvarar frågan muntligt.  
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-09-17   14 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 119 

Interpellation med svar om fruktstund i skolan  
(KS/2018:374)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till 
bildningsnämndens ordförande om fruktstund i skolan med följande frågor 

• Om det är så att barnen behöver frukt för att orka hålla upp sina 
koncentrationsnivåer under förmiddagen, bör då inte skolan stå för det? 

• Är det rimligt att barn ska själva ha med sig förtäring för att orka med skoldagen? 
• Ska de elever som har med sig frukt dela med sig till sina skolkamrater eller ska 

de elever vars föräldrar av olika orsaker, ekonomiska eller andra, inte skickar 
frukt med sina barn, förväntas titta hungrigt på medans kompisen avnjuter lite 
energipåfyllning? 

• Ska den omtänksamma föräldern skicka med extra frukt med sitt barn så att hen 
har möjlighet att dela med sig till dem som inte har med sig? 
 

Ärendets handlingar 
• Interpellation från Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), 2018-09-03 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan 
Söderberg (S) och Jesper Ek (L). 
 
Härefter förklaras överläggningen för avslutad. 
_________________ 
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§ 120

Motion om bostäder på landsbygden  (KS/2018:380) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat en motion om bostäder på 
landsbyggden. Motionen utmynnar i följande yrkande 

Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa 
hyresrättsföreningar på landsbyggden med syfte att stimulera byggande av 
hyresrätter. 

Ärendets handlingar 
• Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C), 2018-09-05
_________________
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§ 121 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
30 augusti 2018 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Lennart Olsson 
Avgående ersättare: Ann-Marie Andersson 
 
Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen Stockholm har översänt rapport från inspektion hos Överförmyndaren i 
Katrineholms kommun den 16 april 2018. 
_________________ 
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§ 122 

Fråga ställd till kommunstyrelsens vice ordförande om 
lärarpersonal  (KS/2018:389)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens förste vice ordförande om 
lärarpersonal. Följande frågor framställs 
 
1. Kan du sammanfatta processen skolor och dess personal behöver gå genom för att 

kvalitetssäkra undervisningen och den fortlöpande bedömningen som bedrivs av 
obehöriga lärare, framförallt i de årskurser där betyg ska sättas och skrivas på av 
legitimerade lärare? 

2. Är det majoritetens åsikt att obehöriga lärare, som enligt dig i vissa fall ”gör ett 
lika eller bättre jobb som de behöriga” är Katrineholms lösning på lärarbristen? 

3. En av de ofta förekommande strategierna för Katrineholms kommun att möta 
kompetensförsörjningsutmaningen är att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Anser 
majoriteten att ditt uttalande är i linje med att vara en attraktiv arbetsgivare för 
legitimerade lärare? 

 
Ärendets handlingar 
• Fråga från Jesper Ek (L) 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Lars 
Härnström (M). 
 
Lars Härnström (M) besvarar frågan muntligen. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-09-17   18 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 123 

Fråga ställd till bildningsförvaltningens ordförande om 
lärarpersonal  (KS/2018:390)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får framställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jesper Ek (L) har ställt en fråga till bildningsnämndens ordförande om lärarbrist. 
Följande frågor framställs 
 
Hur ser bildningsnämndens ordförande på kommunstyrelsens vice ordförandes 
yttrande om att obehöriga lärare i vissa fall ”gör ett lika eller bättre jobb som de 
behöriga”? 
 
En av de ofta förekommande strategierna för Katrineholms kommun att möta 
kompetensförsörjningsutmaningen är att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Anser 
majoriteten att kommunstyrelsens vice ordförandes uttalande är i linje med att vara en 
attraktiv arbetsgivare för legitimerade lärare? 
 
Ärendets handlingar 
• Fråga från Jesper Ek (L), 2018-09-12 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Johan Söderberg (S) besvarar frågan muntligen. 
 
Överläggningen förklaras avslutad. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-09-17   19 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 124 

Motion om oppositionsråd  (KS/2018:387)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat en motion om oppositionsråd. Motionen utmynnar i 
följande yrkande 
 
Att revidera Arvodesbestämmelser och lägga till texten: 
”Det parti som erhållit flest mandat i kommunfullmäktige men som inte ingår i den 
politiska majoriteten har rätt till oppositionsrådsposten. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion från Mica Vemic (SD), 2018-09-11 
_________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


	Första sidan
	Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
	Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019
	Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet
	Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park
	Svar på interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till
	Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal
	Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja
	Fråga ställd till kommunstyrelsens förste vice ordförande om hyresbidrag till moskén i Katrineholm
	Interpellation med svar om fruktstund i skolan
	Motion om bostäder på landsbygden
	Meddelanden
	Fråga ställd till kommunstyrelsens vice ordförande om lärarpersonal
	Fråga ställd till bildningsförvaltningens ordförande om lärarpersonal
	Motion om oppositionsråd

