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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-06-14

Tillkommande ärenden och kompletterade ärenden till KF kallelsen
2018-06-18

Allmänhetens fråga om maten på
Strandgårdens hyresgäster
Allmänhetens fråga om hyror i LSS-boenden
och "förbehållsbelopps" vs försörjningsstöd
Ärende

Beteckning

1.

Svar på interpellation om namnfrågan har
snurrat färdigt - namngivning av rondeller

KS/2018:238

2.

(NY) Interpellation om gymnasieeleverna i
Katrineholms kommun får den undervisning
de har rätt till

KS/2018:282

3.

Motion om funkisglädje till Katrineholm

KS/2018:281

Torgerd Jansson
Ordförande

/EGET_FÖRVALTNING/
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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Allmänhetens fråga på Kommunfullmäktiges möte 2018-06-18 (§5 KS
2018/223) om hyror i LSS-boenden och ”förbehållsbelopp” vs
försörjningsstöd (till samtliga partiers gruppledare)
Tycker fullmäktiges partier verkligen att personer med utvecklingsstörning som bor i bostad med
särskild service enligt LSS (grupp- och servicebostad) och/eller deras Gode Män ska behöva stå med
mössan i hand och söka försörjningsstöd hos socialförvaltningen varje månad i hela sitt vuxna liv för
att ha tillräckliga medel för att leva ett liv med goda levnadsvillkor efter att hyran betalats? Är inte
försörjningsstöd avsett att hjälpa till i en tillfällig svårighetsperiod, inte för ett kontinuerligt behov?
Borde inte istället ett kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade införas (vilket ett flertal
kommuner t ex Eskilstuna gjort) för att kompensera för att det statliga bostadstillägget inte ger
tillräckligt skydd?

Kjell Clasborn
Ordförande i FUB Katrineholm, Flen och Vingåker
Pappa och God Man

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna i Katrineholm, Flen och Vingåker
Postadress

Besöksadress

Handikappföreningarnas Hus Linnévägen 23
Hantverkargatan 24
641 32 Katrineholm
641 30 Katrineholm
Org. nr: 818500-6650

Telefon

Bankgiro

070-342 30 47 (ordf.)

5032-1298

e-post:

fub.katrineholm@swipnet.se
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Interpellation till kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S)

Har namnfrågan snurrat färdigt?
Vid fullmäktiges sammanträde 15 augusti 2011 bifölls min och Centerpartiets motion om
namngivning av rondeller. De flesta rondeller har redan ett etablerat namn, men det blir lättare att
göra vägbeskrivningar om rondellerna också har ett officiellt namn. Kommunfullmäktige gillade som
sagt idén och uppdrog till ”byggnadsnämnden att ta fram namn på kommunens infartsrondeller.
Detta ska ske i samverkan med service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt
Trafikverket.”
Mycket har hänt sedan beslutet fattades, men de flesta händelserna hör samman med
omorganisation av nämndernas verksamhet. Sakfrågan, att kommunfullmäktige har fattat beslut om
att ge rondellerna namn och skyltning, har vad jag har sett inte blivit löst.
Fortfarande är det aktuellt att namnge och skylta upp rondellerna så att det blir lättare att hitta.
Eftersom en del nämnder bytt ordförande under den tid som gått sedan beslutet fattades, vänder jag
mig till kulturnämndens ordförande för att få ett svar.
Jag vill fråga kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) följande:
När får Katrineholms rondeller sina officiella namn?
Katrineholm 17 maj 2018

Inger Fredriksson (C)
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Svar på interpellation ”Har namnfrågan snurrat färdigt?”
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till Kulturnämndens ordförande med
frågan ”När får Katrineholms rondeller sina officiella namn?
Interpellationen har sin grund i att Kommunfullmäktige den 15 augusti 2011 biföll en
motion från Centerpartiet om namnsättning av rondeller.
Kultur- och turismnämnden fattade 2013-12-03 beslut om att namnsätta 6 olika
cirkulationsplatser samt lämna ytterligare två förslag för vidare beredning. Av olika
skäl så har beslutet ännu inte fullföljts.
De förslag som den dåvarande Kultur- och turismnämnden fattade beslut om var till
övervägande del platser tillhörande Trafikverket. Vid kontakt med verket har deras
handläggare inga synpunkter på att cirkulationsplatserna namnsätts men det är
uteslutet för Trafikverkets del att skylta upp dem. Däremot har de inga invändningar
att namnen används på t ex kommunkartan.
För att komma vidare i ärendet är det min uppfattning att den nuvarande listan med 8
namn bör kompletteras med ytterligare tillkommande cirkulationsplatser där
kommunen har ansvaret och som kan namnsättas. Ärendet får beredas av
Stadsmiljögruppen och eventuella kostnader för att föra in namnen på kommunkartan
beräknas och tas, om så beslutas, med i kommande budget.
12 juni 2018 Cecilia Björk
Kulturnämndens ordförande
Namnförslagen är framtagna genom beredning av stadsmiljögruppen.
Beslut om namnsättning fattades i Kultur- och turismnämnden den 2013-12-03
Punkt 1 o 5 återremitterades till stadsmiljögruppen i avvaktan på beslut om
konstnärlig utsmyckning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trafikplats Heden (Trafikverket): Stockholmsvägen – nordöstra förbifarten
Trafikplats Blåklockan (Trafikverket): Stockholmsvägen – Österleden
Trafikplats Lövåsen: Stockholmsvägen – Videvägen (alt Heden)
Trafikplats Talltullen: Eriksbergsvägen – Oppundavägen – Norrköpingsvägen
Trafikplats Glysa (Trafikverket): Eriksbergsvägen – rv 56
Trafikplats Mogetorp (Trafikverket): Vingåkersvägen – Odlarvägen
Trafikplats Kerstinboda (Trafikverket): Mejerigatan – Västra Fredsgatan
Trafikplats Vika (Trafikverket): Mejerigatan – rv 56

7

Interpellation: Får gymnasieeleverna i
Katrineholms kommun den
undervisning de har rätt till?
Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller yrkeslivet. De är
en förutsättning för att eleverna ska få friheten att bestämma över sina egna liv. I
gymnasieskolan har eleverna rätt till en minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för
lärarledd undervisning – även om undervisningstiden för en och samma kurs men på olika
program kan avsiktligt variera kraftigt. Nu visar det sig efter en granskning av
Skolinspektionen att gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av undervisningstid
skiljer sig kraftigt.
En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer inte upp inställda
lektioner och genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det ser med andra ord bra ut på papperet,
men eleverna kan förlora många timmars undervisningstid under sin studietid.
Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa hade en bristande
uppföljning av den faktiska undervisningstiden. Det innebär att eleverna på de skolorna mister
den undervisning de har rätt till.
Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en tydlig uppföljning
från huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning istället delegeras till rektorn. Det leder
till att det ser olika ut på olika skolor, och så ska det självklart inte vara.
Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god utbildning är en
förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att bestämma över sina egna liv och få alla
möjligheter de har rätt till.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Bildningsnämndens
ordförande, Johan Söderberg:
 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?
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Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor?
Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och
säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?

/ Jesper Ek (L)
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Motion – Funkisglädje till Katrineholm.
Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal
funkispolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Utöver de
lagstadgade LSS-insatserna är det viktigt för oss att möjliggöra för personer med olika
funktionsnedsättningar att kunna ha en aktiv och tillfredställande fritid. Ett mycket
uppskattat och fantastiskt exempel på detta är Drömteatern som har en mycket aktiv och
uppskattad verksamhet i Katrineholms kommun.
Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete inom
främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning. Sångtävlingen
Funkisfestivalen är föreningens första evenemang och är Sveriges största melodifestival för
personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS.
Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som leder till att så många
personer som möjligt med intresse för att sjunga ska få möjlighet att stå på scen och delta på
sin egen nivå. Dels uppmärksammas personer med funktionsnedsättning, och dels bjuder
tävlingen på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer.
Ett medlemskap i föreningen Funkisglädje skulle stärka Katrineholms arbete för att skapa ett
inkluderande samhälle och ger oss ytterligare kontaktyta med andra kommuner i frågor som
rör LSS. Som medlemskommun åtar vi oss att arrangera en deltävling i Katrineholm för våra
medborgare. Deltävlingen arrangeras efter de resurser och möjligheter som kommunen
anser sig ha. Vinnaren i deltävlingen får medverka i den stora finalen på Cirkus i Stockholm.
Kostnaden för en kommun att gå med i Funkisglädje är 50 000 kronor per år. Då ingår
marknadsföringsmaterial och om man vill kan man få hjälp och stöd att genomföra sin
deltävling. Föreningen har idag 15 medlemskommuner och inför 2019 förväntas ytterligare
sex kommuner ansluta sig.
Liberalerna i Katrineholm yrkar:
-

Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.

Jesper Ek

Ewa Callhammar

Inger Hult

Lars Levin

