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Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare

1



KATiiihjri.,öi.i.fr g iiiji : rrrr I ; ii
Kom ni i..r n siyrn l l,.' :r

ä0t8 -fi5- I t
flandl.nr. Hmdt,

Dnr, D-plan

Liberalernq Katrineholm 20 1 8-05-l 7

Interpellation till kommunstyrelsens ordftirande Göran Dahlström
samt till ftirste vice ordforande Lars Härnström.

Den l4december 2016 frckvi en redovisning av de stora investeringskostnader som skulle
varuklararunt2l2} gällande två skolor, äldreboende, parkeringsgarage samt brandstation

samt de volymökningar som man tagit fram gällande skola och äldreomsorg.

Investeringskostnaden skulle hamna på ca 780 200 tkr och den ökade driftkostnaden skulle
enligt den redovisningen hamna på 184 mnkr. Som alla vet så håller i stort sett aldrig de

byggkostnader som beräknats utan hamnar ofta betydligt högre. Tjåinstemännen hade i
redovisningen också tagit fram vad dessa 184 mnkr i ökade driftkostnader skulle betyda ftir
kommunens ekonomi, antingen öka med 4100 medborgare fram till 2020 eller en

skattehöjning på 3,341<r är 2020!

Mina frågor till Göran Dahlström och Lars Håimström är ftiljande:

Hur har ni tänkt lösa detta?

Hur mycket kommer ni under nästa mandatperiod att höja skatten med?

t*Gul.x^t:
Ewa Callhammar

Oppositionsråd/gruppledare
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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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Interpellation till Bildningsnämndens ordförande Johan 
Söderberg

Hur ska Katrineholm bli en attraktiv arbetsgivare?

Katrineholms kommun, liksom många andra arbetsgivare, står inför en 
kompetensförsörjningsutmaning som har påtalats många gånger om i 
Kommunfullmäktige och i olika nämnder de senaste åren. En av de mest frekventa 
åtgärderna brukar lyda: ”Vi ska bli en attraktiv arbetsgivare”. Men vad innebär det i 
praktiken?

Om kompetenta och utbildade personer ska välja Katrineholms kommun som 
arbetsgivare och kanske även Katrineholm som bostadsort, krävs att vi är mer 
attraktiva än våra konkurrenter, d.v.s. andra kommuner, landstinget och privata 
utövare.

Visionen är tydlig men vägen dit känns väldigt oklar. Därför frågar jag dig, Johan 
Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden:

- 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?

Jesper Ek
Liberalerna 
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