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§ 91 

Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  (KS/2018:353)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ulf Jonasson (M) från uppdraget som ledamot i 

vård- och omsorgsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Mirjana Cvrkalj (M) som ordinarie ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2018. 

3. Kommunfullmäktige utser Helena Gärtner (M) till ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Jonasson har i skrivelse daterad 2018-07-21 begärt att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat 

Mirjana Cvrkalj (M) som ordinarie ledamot. Mirjana Cvrkalj (M) är i nuläget 

ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat Helena Gärtner 

(M) som ny ersättare vård- och omsorgsnämnden. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ulf Jonasson 

Mirjana Cvrkalj 

Helena Gärtner 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 
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§ 92 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
(KS/2018:366)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Anne-Marie Andersson (S) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny 

sammanräkning avseende ersättare för (S). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anne-Marie Andersson (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Södermanland 
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§ 93 

Beslut om Sörmlandstaxan 2019  (KS/2018:257)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att 

justera priserna i Sörmlandstaxan inför 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 3 maj, 

beslutade man att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna 

kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings 

kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers 

kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 

beslut dels om att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 

860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år 

samt studenter till 26 år med start den 1 januari 2019, och dels att befintligt 

studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen 2019 ersätts med samma 

affärsvillkor som för Movingo och hos SL. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 100 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-31 

 Protokollsutdrag § 13 Beslut om Sörmlandstaxan, 2018-05-03 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Akten 
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§ 94 

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågstrafik Etapp 2  (KS/2018:247)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför 

upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet ”Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken 

Etapp 2” avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken 

bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december 2021. 

Inriktningsbeslutet kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett 

genomförandebeslut.  

 

Inriktningen för Etapp 2 har i Sörmland lyfts för beredning under 2017 och 2018 

bland annat i kollektivtrafikhandläggarnätverket, vid ägarråd och vid direktionens 

sammanträden. I samband med sammanträdet den 3 maj 2018 och inför inriktnings-

beslutet kan särskilt noteras att direktionen förde en dialog om vikten av att ha en 

fortsatt hög ambitionsnivå för den regionala tågtrafiken. Vid sammanträdet 

formulerades medskick till Sörmlands ledamöter i MÄLABs styrelse i form av att 

Sörmland ska fortsätta vara en aktiv part i arbetet inom MÄLAB och att där 

fortsatt verka för en ökad attraktivitet, stabilitet och utökad turtäthet i tågtrafiken. Det 

noterades även att det Samverkansavtal som är tecknat inom ramen för MÄLAB-

samarbetet medger förändringar under avtalstiden. 

 

Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet den 3 maj 2018 beslutat att föreslå respektive fullmäktige i 

Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 

Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs 

kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut 

inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2. 

 

Vid sammanträdet beslutade direktionen även att uppmärksamma medlemmarna om 

att detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett 

genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av 

samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt 

Transitio att anskaffa kompletterande fordon. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 101 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23 
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 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighets § 15 – Fastställande av Inriktningsbeslut inför 

upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 med bilagor 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Akten 
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§ 95 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)  
(KS/2018:256)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) avseende 

länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin 

verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 avseende länsgemensam 

verksamhet och kostnader.  

 

Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2017 har Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förbundsordning och ordinarie 

planeringsprocess företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av 

verksamhet och budget 2019 (2020-2021). Utifrån genomförda samråd kan 

konstateras att den nu aktuella beslutsversionen av verksamhetsplan och budget 2019 

(2020-2021) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader är i linje med den 

vid det föregående direktionssammanträdet den 1 mars beslutade samrådsversionen 

gällande de länsgemensamma kostnaderna och dess nettokostnad. 

 

Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar varför 

budgeten endast avser den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna. Budget 

som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter 

medlemmarnas trafikbeställning. Detta ska ske senast vid förbundsdirektionens 

sammanträde i november 2018.  

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 102 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-06-14 

 Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2018-05-03, § 

2 

 Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) avseende länsgemensam 

verksamhet och kostnader 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Akten 
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§ 96 

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland  (KS/2018:246)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 

årsredovisning för 2017, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda 

ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2017 

jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 

förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 

verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 

medlemmarna. 

 

Årets resultat uppgår till 682 tkr. 

 

Revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och uppställda i 

enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet sammantaget är 

förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 

dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 103 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-30 

 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2018-03-26 

 Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 Revisionsberättelse för år 2017 

 Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2017 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Akten 
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§ 97 

Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbun-
det RAR i Sörmland  (KS/2018:245)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 

2019 samt att kommunens medlemsinsats på 466 379 kronor beaktas i kommande 

budgetprocess för 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 

medlemskommunerna rörande fastställande av 2019 års budget. Budgeten följer 

samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2019 är sammanlagt 

på 16 000 000 kronor, d v s samma nivå som för 2018. 

 

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 379 kronor och som 

är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 

2017. Föregående år var Katrineholms medlemsinsats 466 994 kr.   

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 104 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-29 

 Fastställande och hemställan av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR 

i Sörmland. 2018-04-12 

 Protokoll vid medlemsmöte Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 2018-03-26 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 98 

Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador  (KS/2017:508)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om kommunalt ansvar för fordons- och 

personskador. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD) och Jan Lilja (SD). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD) och Filip Lindahl (SD) har 

inkommit till kommunfullmäktige med en motion om kommunalt ansvar för fordons- 

personskador. Motionärerna yrkar att kommunen tar fullt ansvar för de personskador 

och fordonsskador som framgent uppstår på grund av bristande underhåll i 

kommunens gatunät. 

 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Service- och teknikförvaltningen konstaterar i beredningen av ärendet att i fall där 

kommunen varit oaktsam, det vill säga åtgärdat en skada inom rimlig tid, kan 

kompensation utgå efter dialog med kommunen eller kommunens försäkringsbolag 

och den skadedrabbades försäkringsbolag.  

 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utöver den beredning 

som gjorts av ärendet inför service- och tekniknämndens ställningstagande. 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-20, § 105 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-12 

 Ordförandens förslag till beslut 

 Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador 

 Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-02-15, § 15 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Anneli 

Hedberg (S). 
 

Förslag och yrkande 

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till 

komunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 

godkänns av kommunfullmäktige. 
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I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Mica Vemics (SD) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Morten Källström  

Mica Vemic  

Jan Lilja  

Filip Lindahl  

Akten 
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§ 99 

Svar på Interpellation om gymnasieeleverna i 
Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt 
till  (KS/2018:282)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

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 

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 

 Interpellationssvar från Johan Söderberg (S) 

 Interpellation från Jesper Ek (L) 

________________ 
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§ 100 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ett 
föreningshus för all föreningar  (KS/2018:300)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande, 

gällande ett gemensamt föreningshus för alla föreningar i Katrineholms kommun. 

Följande frågor framställs 

 

Fråga 1: Har majoriteten lagt ner idén om ett föreningshus för alla föreningar som vill 

och kan? 

Fråga 2: När kan det bli aktuellt att ta upp frågan igen om ett gemensamt 

föreningshus? 

 

Ärendets handlingar 

 Fråga från Joha Frondelius (KD), 2018-06-18 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Göran 

Dahlström (S). 

 

Härefter förklaras överläggningen avslutad. 

_________________ 
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§ 101 

Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om 
bildningsförvaltningens återrapport uppdrag 
Språkbiennal  (KS/2018:342)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

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 

_________________ 
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§ 102 

Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om att 
flickor på vissa förskolor tvingas bära slöja  
(KS/2018:343)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får framställas. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

John-Erik Nyman (L) har ställt fråga till bildningsnämndens ordförande om 

småflickor i förskolan som 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 

_________________ 
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§ 103 

Interpellation med svar till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande om hemtjänstpersonalens arbetssituation  
(KS/2018:340)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande med följande frågor 

 

Fråga 1: Vad kommer du att göra för att hemtjänstpersonal dag och natt ska få en 

värdig och dräglig arbetssituation? 

Fråga 2: Tar du Johannas ord på allvar och på vilket sätt påverkar hennes berättelse 

annorlunda mot alla tidigare berättelser om och från äldreomsorgen? 

 

Ärendets handlingar 

 Interpellationssvar från Ulrica Truedsson (S), 2018-07-27 

 Interpellation från Joha Frondelius (KD), 2018-08-27 

 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ulrica 

Truedsson (S) Ewa Callhammar (L), Kjell Larsson (C), Lars Härnström (M), Tony 

Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD), Lars Levin (L) och 

Christoffer Öqvist (M). 

 

Härefter förklaras överläggningen avslutad. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   17 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 104 

Motion om Inför "Rättviksmodellen"  (KS/2018:302)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat 

in en motion om att införa ”Rättviksmodellen” I motionen lämnas följande yrkande  

 

”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms 

kommuns tillsyn och myndighetsövning mot  företag och enskilda.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson 

(C), 2018-06-18 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   18 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 105 

Motion om rullstolsgungor i parker  (KS/2018:307)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion om rullstolsgungor. I motionen 

lämnas följande yrkande  

 

”Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera 

rullstolsgungor.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Ylva G Karlsson (MP) 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   19 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 106 

Motion om "rätt till deltid"  (KS/2018:337)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), har lämnat in en motion om Rätt till deltid. I motionen lämnas 

följande yrkande  

 

”Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså 

uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som 

deltidsbrandman.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Inger Fredriksson (C), 2018-07-18 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   20 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 107 

Motion om bättre brandberedskap  (KS/2018:339)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), har lämnat in en motion om Bättre brandberedskap. I motionen 

lämnas följande yrkande  

 

”Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar 

fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbyggden som 

komplement till ordinarie beredskap.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Inger Fredriksson (C), 2018-07-26 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   21 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 108 

Motion om att installera dricksvattenfontäner  
(KS/2018:344)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V), har lämnat in en motion om att installera dricksvattenfontäner. I 

motionen lämnas följande yrkande  

 

”Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens 

intentioner.” 

 

Ärendets handlingar 

 Motion från Tony Rosendahl (V), 2018-08-02 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   22 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 109 

Motion om att avlasta lärarna genom att anställa 
lärarassistenter  (KS/2018:359)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L), har lämnat in 

en motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. I motionen 

lämnas följande yrkande  

 

”Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa 

lärarassistenter.” 

 

Ärendets handlingar 

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

(L), 2018-08-14 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2018-08-20   23 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 110 

Meddelanden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Uppföljning av kommunplan 2015-2018 

Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat Uppföljning av 

kommunplan 2015-2018 meddelande. 

Dnr KS/2018:240-011 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Första sidan
	Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
	Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut om Sörmlandstaxan 2019
	Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2
	Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetverksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)
	Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR iSörmland
	Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
	Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- ochpersonskador
	Svar på Interpellation om gymnasieeleverna i Katrineholms kommun får den undervisning de har rätt till
	Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om ett föreningshus för all föreningar
	Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om bildningsförvaltningens återrapport uppdragSpråkbiennal
	Fråga ställd till bildningsnämndens ordförande om attflickor på vissa förskolor tvingas bära slöja
	Interpellation med svar till vård- och omsorgsnämndens ordförande om hemtjänstpersonalens arbetssituation
	Motion om Inför "Rättviksmodellen"
	Motion om rullstolsgungor i parker
	Motion om "rätt till deltid"
	Motion om bättre brandberedskap
	Motion om att installera dricksvattenfontäner
	Motion om att avlasta lärarna genom att anställalärarassistenter
	Meddelanden



