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Bildningsnämnden

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med 
budget 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Med stöd i ärendet bifogade handlingar, föreslås bildningsnämnden beslutat att 
kommunstyrelsen gör följande hemställan till kommunfullmäktige:

 Godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till Övergripande plan med 
budget 2019 inklusive investeringsplan

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. 
Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en 
trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens 
barn och ungdomar.

Bildningsförvaltningen har i Övergripande plan med budget 2019-2021 identifierat de 
utmaningar som förvaltningen står inför de kommande åren. Bildningsförvaltningen 
målsättning är att betygsresultaten ska fortsätta att förbättras de kommande åren och att 
fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Insatser och åtgärder på både 
individuell-, grupp-, enhets- och förvaltningsnivå beskrivs i Övergripande plan med 
budget 2019-2021.

Ärendets handlingar
 Övergripande plan med budget 2019-2021
 
Ärendebeskrivning
Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. 
Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en 
trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens 
barn och ungdomar.

Utgångspunkt i skolplanen
Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla 
kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans 
med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till 
verksamhetens utveckling. 
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I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - språk och matematik, 
likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund.

I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete som arbetats fram under 
2018 har digitalisering, värdegrund och kunskaper och resultat valts ut som 
fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2018/19.

Bildningsförvaltningen målsättning är att betygsresultaten ska fortsätta att förbättras 
under 2019 och att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Insatser på både 
individuell-, grupp-, enhets- och förvaltningsnivå kommer att planeras och genomföras 
för att på olika sätt möjliggöra dessa förbättringar. 

För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande behöver 
bildningsförvaltningen fortsätta sitt normkritiska arbete i förskola och skola.

Fortsatt utveckling av förskolan
Under 2018 har bildningsförvaltningen identifierat en rad utvecklingsområden inom 
förskolan. Handlingsplanen som tagits fram syftar till att förbättra arbetsmiljön för 
barn, personal och chefer och till att stärka kvalitén i verksamheten. 
Utvecklingsområdena är: tillgång till fler lokaler, minskade barngrupper, minskad 
sjukfrånvaro, ökat stöd till administration, attraktiv arbetsgivare och målstyrd 
verksamhet.

Ny verksamhet
Januari 2019 kommer den nya familjecentralen att stå färdig. Även om huvudsyftet 
med familjecentralen är att stärk familjer så kommer den även att vara en viktig del i 
integrationen av nyanlända. Bildningsförvaltningen kommer att ansvara för den öppna 
förskolan. Den öppna förskolan kommer att vara en plats där föräldralediga från olika 
kulturer, bakgrunder och bostadsområden kan mötas. För detta uppdrag behöver 
bildningsförvaltningen tillföras budgetmedel.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning
Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje 
lärare obehörig i landet. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas dessutom 
öka de kommande åren. Det är oerhört viktigt att Katrineholm är en attraktiv 
arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

Hösten 2018 startar bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun 
och Linköpings universitet kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. 
Samtidigt pågår också en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning i samverkan 
med Mälardalens högskola. Via detta samarbete får tre till fyra studenter möjlighet att 
jobbar samtidigt som de studerar till lärare.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter bildningsförvaltningens samarbete med 
Karlstads universitet och Linköpings universitet när det gäller praktikplatser för 
studenter. Samarbetet med Mälardalens högskola gällande övningsförskolor och 
övningsskolor fortsätter även det.
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Bildningsförvaltningen vill även 2019 fortsätta att satsa på kompetensutveckling inom 
bristområden genom att förstärka det statliga lärarlyftet. Detta genom att ge befintlig 
lärare och fritidspedagoger möjligheten att studera med till viss del bibehållen lön.

Intensiva åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron i främst förskolan. Detta arbete 
kommer att fortsätta 2019. Insatserna tas fram utifrån varje enskild individ eller 
personalgrupp. Det handlar både om förebyggande insatser för att motverka 
sjukskrivningar, men även om stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta 
individernas väg tillbaka till arbete.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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1 Inledning 
1.1 Vision 2025 
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 
rätt för handling och förändring.  

Katrineholm – Läge för liv & lust  

1.2 Ansvarsområde 

1.2.1 Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även 
tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående 
skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens 
aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade 
verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala 
teknik- och entreprenörsskolan KomTek samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden. 
Bildningsnämndens verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget 
formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och 
bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som 
fastställs av kommunfullmäktige. 
*Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som 
inte går på gymnasiet gör och att erbjuda dem aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på 
bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och 
aktiviteter. 

1.3 Volymutveckling 

1.3.1 Bildningsnämnden 
Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre takt än tidigare 2019.  Förskolan kommer att 
fortsätta att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men ambitionen är även att utbyggnaden 
ska kunna bidra till att sänka antalet barn per avdelning. Karossens utbyggnad, med två nya 
avdelningar, har varit planerad flera år men har av olika anledningar försenats. Utbyggnaden ska 
dock vara klar under våren 2019. På norr planeras en helt ny förskola, Karamellen, med sex 
avdelningar som beräknas stå klar hösten 2019. 
Antalet elever i grundskolan kommer fortsätta att öka 2019. Detta är en naturlig följd av att 
antalet födda barn har ökat och att dessa större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 
och framåt. 
Kunskapsskolan har under året aviserat att de har för avsikt att utöka sin verksamhet i 
Katrineholm. Tanken är då att utöka från två till tre paralleller i år 4-6. Sker detta kommer det 
med stor sannolikhet att få påverkan på elevantalen inom den kommunala grundskolan 2019. 
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Även antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019. Katrineholms 
gymnasieskola påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Även dessa 
grupper beräknas vara oförändrade de kommande åren. 

Volymmått Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 
2018 

Prognos 
2019 enl. 

SCB 

 Vår Höst Vår Höst  

Antal barn i förskola inkl. pedagogisk 
omsorg 

1865 1810 1958 1917 1965 

Antal elever i grundskola 3873 3831 3882 3891 4022 

Antal elever i grundsärskola 96 91 90 90 ingår ovan 

Antal barn i fritidshem 1321 1428 1319 1379 1350 

Antal elever i gymnasieskolan 1172 1221 1208 1214 1285 

Antal elever i gymnasiesärskolan 35 37 39 39 ingår ovan 

Antal barn i kulturskolans verksamhet 
(ämneskurs) 

651 645 689 700 700 

Antal pågående ärenden inom 
Elevhälsan 

793 829 960 1000 1000 

Antal barn inskrivna i omsorg på 
obekväm tid 

31 27 32 29 31 

Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning 

665 674 696 700 700 
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2 Tillväxt, jobb & egen försörjning 
Övergripande mål 

• Befolkningstillväxt 
• Hög sysselsättning 
• Ökad egen försörjning 
• Växande och mångsidigt näringsliv 
• Landsbygdsutveckling 

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Att fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att 
vara företagare lyfts fram som viktigt i kommunplanen. Ett ökat fokus på entreprenörskap i 
skolan är bra. Det handlar både om att stärka elevernas entreprenöriella förmågor och att ge dem 
redskap att driva egen verksamhet. Entreprenöriellt lärande handlar om att kunskaper och 
erfarenheter inhämtas från omvärlden utanför klassrummet.  Till exempel genom att låta elever 
och studenter jobba med uppdrag i företag, att låta företagsamma människor komma och berätta 
sin historia i skolan samt att satsa på prao och praktik. 
Katrineholms gymnasieskolor, med Lindengymnasiet i spetsen, kommer även 2019 fortsätta sitt 
målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF). 
Under våren 2018 fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk 
arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska 
omfatta minst tio dagar sammanlagt. 
Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och 
vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov 
av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, 
yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och 
vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter 
och om olika yrkesbehov. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att 
stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden. 
Bildningsförvaltningen behöver se över möjligheten att anställa en praosamordnare för att klara 
uppdraget om obligatorisk prao för årskurs 8 och 9. 
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3 Attraktiva boende- och livsmiljöer 
Övergripande mål 

• Ökat bostadsbyggande 
• Attraktiv stadsmiljö 
• Levande landsbygd 
• Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik 

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Bostadsförsörjningen har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Den pågående nyproduktionen i 
både privat och kommunal regi av bostäder behöver fortsätta för att tillväxtmålet 40 000 
invånare 2030 ska kunna nås. Då detta bostadsbyggande gör att fler barnfamiljer väljer att flytta 
till Katrineholm behöver bostadsbyggandet åtföljas av en fortsatt utbyggnad av förskolan och 
skolan i Katrineholm. Tomter för skola och förskola bör planeras in i framtida bostadsområden 
Under 2019 kommer kommunen att gå in i en intensiv fas när det gäller byggnationen av två nya 
skolor. Målbilden för de nya skolorna är hållbarhet - pedagogisk-, ekologisk-, ekonomisk- och 
social hållbarhet. För att möta framtida utmaningar där barn och elever når sina mål, utvecklas 
och känner sig trygga behövs ett nära ledarskap. Ledningens uppdrag är att verka för att 
samarbete, kvalité och ett 1-19 års perspektiv ska prägla organisationen. 
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4 Utbildning 
Övergripande mål 

• Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga 
resultat 

• Trygga barn och ungdomar som mår bra 
• Höjd utbildningsnivå 

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med 
de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en trygg och utvecklande 
verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ställer denna utveckling 
höga krav på alla som har ansvar för kommunens barn och ungdomar. 
Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens 
förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans med skollag och 
läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till verksamhetens utveckling. 
I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - språk och matematik, likvärdig 
utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund. 
I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har digitalisering, värdegrund och 
kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att 
äga rum läsåret 2018/19. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika 
nivåer läsåret 2017/18. 

Språk och matematik 
Alla barn och ungdomar i Katrineholms förskolor och skolor ska stimuleras och utmanas utifrån 
sina egna behov. I skolan ska alla elever ha möjlighet att klara målen och nå goda resultat 
utifrån sina förutsättningar. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Språk 
och matematik är prioriterade områden under mandatperioden i alla delar av verksamheten, från 
förskola till gymnasieskola. 
Alla kommunens förskolor och skolor har ansvar för att stimulera barns och ungdomars språk-, 
läs- och skrivutveckling. Forskning visar att just språket har stor betydelse för all 
kunskapsutveckling, oavsett ålder och ämne. 
Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till särskilda insatser, till exempel 
undervisning i modersmål och studiehandledning. Insatser för nyanländas lärande har 
identifierats som ett utvecklingsområde och under 2019 behöver bildningsförvaltningen 
prioritera insatser med fokus dessa elevers elevers lärande. Exempelvis behövs fler lärare i 
svenska som andraspråk (SvA), mottagningsrutinerna behöver ses över, interkulturell kompetens 
behövs på skolorna och studiehandledningen behöver förstärkas. 
I flera årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska och svenska som andraspråk 
förbättrats sedan föregående läsår men fortfarande behövs insatser för att fler elever ska klara 
målen. Under 2019 måste individuella insatser prioriteras för de enheter, grupper eller enskilda 
elever där resultaten är lägst. Exempelvis visar analyser av betygen för vt-18 att extra resurser 
behöver sättas in för årskurs 9 läsåret 18/19 då dessa elever kommer att behöva extra stöttning 
för att nå sina mål. 
Under 2019 kommer bildningsförvaltningen att fortsätta att prioritera satsningar för att 
uppmuntra personal att vidareutbilda sig för att bli behöriga inom främst matematik, fysik, kemi, 
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teknik, biologi och svenska som andraspråk. 

Likvärdig utbildning 
I Katrineholms förskolor och skolor ska barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig 
utbildning oavsett var i kommunen förskolan eller skolan ligger. En likvärdig utbildning innebär 
att undervisningen utformas utifrån barnens och ungdomarnas olika behov och förutsättningar. 
Från och med läsåret 17/18 har bildningsförvaltningen på övergripande nivå börjat att följa alla 
elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Detta arbete är långsiktigt och de första 
jämförbara resultaten kommer att kunna analyseras läsåret 18/19. Från och med läsåret 17/18 
gör även alla rektorer på grundskolan betygsprognoser inför betygssättningen. Analyserna 
utifrån dessa två arbeten kommer att ge oss en tydligare bild över elevernas utveckling och 
förbättra möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för respektive årskurs och ämne. 
Bildningsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla detta arbete 2019 och även se över 
möjligheterna att införa ett liknande system på gymnasieskolan. I detta arbete ingår även 
jämställdhetsanalyser enligt CEMR artikel 9 och 13. Även detta arbete behöver fortsätta under 
2019 för att identifiera och åtgärda risker för diskriminering och ojämställdhet. 
Katrineholms kommuns digitala satsning, Vår digitala resa, fortsätter 2019. Bland annat 
kommer bildningsförvaltningen att fortsätta med fortbildningsinsatser för att stärka personalen 
digitala kompetens och inspirera till lustfyllt lärande. Den digitala satsningen kommer att följas 
upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19. 
Under 2018 har bildningsförvaltningen identifierat en rad utvecklingsområden inom förskolan. 
Handlingsplanen som tagits fram syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och 
chefer och till att stärka kvalitén i verksamheten. Utvecklingsområdena är: tillgång till fler 
lokaler, minskade barngrupper, minskad sjukfrånvaro, ökat stöd till administration, attraktiv 
arbetsgivare och målstyrd verksamhet. 
Under ett antal år har bildningsförvaltningen sett en tendens att allt fler elever är i behov av 
särskilt stöd i någon form och att allt fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. 
Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en resursskola har skapats. Under 2019 måste 
bildningsförvaltningen arbeta för att skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i våra 
ordinarie skolor. Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att jobba för en skola där fler 
elever som mottagits i särskolan kan finnas integrerade. 
Bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek har ett gemensamt ansvar för den fortsatta 
utvecklingen av skolbibliotekens verksamhet. Det fortsatta arbetet tar avstamp i resultatet av den 
genomgripande inspektion som genomfördes våren 2018. Syftet med utvecklingsarbetet är att 
ytterligare stärka det kollegiala lärandet och medverka till elevernas måluppfyllelse. 
Från hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. För att stärka likvärdigheten i förskoleklassen 
kommer bildningsförvaltningen tillsätta särskilda förskoleklassutvecklare. Dessa personer 
kommer i en del av sin tjänst ha ett särskilt uppdrag för att utveckla verksamheten i 
Katrineholms förskoleklasser. Detta på samma sätt som fritidshemsutvecklarna så målmedvetet 
arbetat med utvecklingen av och likvärdigheten i Katrineholms fritidshem. 

Individen i fokus 
All undervisning ska utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Kommunens 
förskolor och skolor ska ge alla barn och ungdomar utrymme att utforska och utveckla sina 
förmågor och intressen. Barn och ungdomar med särskilda behov ska få kvalificerat stöd utifrån 
den enskilda situationen. 
Att sätta individen i fokus är även viktigt för en lyckad integration av nyanlända barn och 
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ungdomar. Under 2018 har bildningsförvaltningen sett ett behov av att se över och utveckla 
gymnasieskolans språkintroduktion (IM-språk) då det kan konstateras att elever blir kvar där i 
lång tid. Språkintroduktionen är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen 
har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i 
gymnasieskolan, eller annan utbildning. Tanken är att eleverna endast ska finnas på IM-språk 
under en begränsad tid. 
Januari 2019 kommer den nya familjecentralen att stå färdig. Även om huvudsyftet med 
familjecentralen är att stärk familjer så kommer den även att vara en viktig del i integrationen av 
nyanlända. Bildningsförvaltningen kommer att ansvara för den öppna förskolan. Den öppna 
förskolan kommer att vara en plats där föräldralediga från olika kulturer, bakgrunder och 
bostadsområden kan mötas. För detta uppdrag behöver bildningsförvaltningen tillföras 
budgetmedel. 
Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att varje elev ska gör ett väl underbyggt 
val till gymnasieskolan. Detta är något som bildningsförvaltningen måste fortsätta att jobba med 
under 2019 då många elever väljer att byta program på gymnasieskolan. Arbetet med att 
implementera handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning kommer att fortsätta 2019. 
Den senaste undersökningen från Liv & Hälsa ung visar på att eleverna upplever att studieron 
har förbättrats. Fortfarande är resultaten dock låga (30-34%) och det finns skillnader mellan 
könen. Det är viktigt att veta vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive 
pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys, och ta fram en plan för att 
förbättra studieron. Detta arbete kommer ske parallellt med det systematiska kvalitetsarbetet i 
syfte att öka elevernas trygghet och trivsel och därmed deras resultat. 

Demokrati och värdegrund 
Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär 
att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska 
förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är 
viktigt för den individuella utvecklingen. 
Varje dag, varje möte ska genomsyras av kommunens värdegrund, RÖTT. Det som 
kännetecknar kommunen är Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. 
För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande behöver 
bildningsförvaltningen fortsätta sitt normkritiska arbete i förskola och skola. En skola som 
lyckats väl med sitt normkritiska arbetet är Järvenskolan Tallås. En åtgärd utifrån CEMR artikel 
22 är ett breddinförande av Järvenskolan Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på 
normkritik och machokultur. Järvenskolan Tallås har bland annat varit framgångsrika i sitt 
arbete med nolltolerans mot skojbråk. 
Förskolornas och skolornas arbete med värdegrund kommer att följas upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet läsåret 2018/19. 

4.2 Översyn av indikatorer 
Indikatorn Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade 
förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan 
har satt in föreslås tas bort då kvalitén på resultatet bedöms som bristfälligt. 
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5 Omsorg och trygghet 
Övergripande mål 

• Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet 
och livskvalitet 

• Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Socialförvaltningen har under det sista året märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till 
hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta har en handlingsplan tagits fram och 
beslutats av socialnämnden. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är inte enbart 
socialförvaltningens ansvar och under 2019 kommer bildningsförvaltningen involveras i 
aktiviteter kopplade till den upprättade handlingsplanen. 
Under 2019 kommer bildningsförvaltningen, från förskola till gymnasieskola, fortsätta att arbeta 
för att öka medvetenheten om diskrimineringsgrunder och normer. Med särskilt fokus mot den 
maskulina normen kopplat till våld. Bildningsförvaltningen har också för avsikt att etablera 
samverkan med civilsamhället kring denna fråga. 
Bildningsförvaltningen kommer också att arbeta med de aktiviteter som tagits fram i 
handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR. Exempel på åtgärder enligt artikel 21 och 22 är 
trygghetsvandringar, trygghetsenkäter, machofabriken och nolltolerans mot våld. 

14



    
Bildningsnämnden   

 

11 
 

6 Kultur, idrott & fritid 
Övergripande mål 

• Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av 
• Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott 
• Stark samverkan med föreningslivet 
• God folkhälsa 

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Kulturskolan och KomTek bidrar med sina verksamheter till Katrineholms rika kultur- och 
fritidsliv. Något som främjar folkhälsa och livskvalitet hos barn, unga och vuxna i kommunen. 
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7 Hållbar miljö 
Övergripande mål 

• Minskad klimatpåverkan 
• Rena sjöar och vattendrag 
• Biologisk mångfald 
• God bebyggd miljö 

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Bildningsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen för att minska 
matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är 
kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete 
behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och 
kommunikationsavdelningen. 
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8 Ekonomi & organisation 
Övergripande mål 

• God ekonomisk hushållning 
• Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 
• Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning 

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
God ekonomisk hushållning 
Om en minskning av barngruppernas storlek också ska bidra till att antalet barn per anställd 
minskar behöver skolpengen till förskolan höjas i takt med att förskolan byggs ut. För att 
kompensera för en minskning av ett barn per grupp måste skolpengen höjas med 5 500 kr per 
barn och år. 
Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera 
faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. 
När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga följande 
kvalitetsfaktorer: 

• personalens kompetens 
• personaltäthet 
• sammansättning och antal barn i grupperna 
• inne- och utemiljön 

Antalet statsbidrag som är möjliga att söka inom skolans område har ökat de sista åren och 
därmed ökar också administrationen kring detta. I dagsläget söker, rekvirerar och redovisar 
bildningsförvaltningen statsbidrag för cirka 50 mnkr årligen från främst Skolverket och 
Migrationsverket. 
Finansieringen av kommunens digitala satsning, Vår digitala resa, har under flera år diskuterats. 
Ska satsningen finansieras med driftsmedel behöver bildningsförvaltningen tillföras budget för 
detta. 

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 
Bildningsförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande. 
Utvecklingen av e-tjänster prioriteras för att förbättra servicen till kommunens medborgare. 

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning 
Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare 
obehörig i landet. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas dessutom öka de kommande 
åren. Det är oerhört viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och 
behålla kompetenta och erfarna medarbetare. 
Hösten 2018 startar bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun och 
Linköpings universitet kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. Samtidigt pågår 
också en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning i samverkan med Mälardalens högskola. 
Via detta samarbete får tre till fyra studenter möjlighet att jobbar samtidigt som de studerar till 
lärare. 
Utöver dessa nya satsningar fortsätter bildningsförvaltningens samarbete med Karlstads 
universitet och Linköpings universitet när det gäller praktikplatser för studenter. Samarbetet 
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med Mälardalens högskola  gällande övningsförskolor och övningsskolor fortsätter även det. 
Bildningsförvaltningen vill även 2019 fortsätta att satsa på kompetensutveckling inom 
bristområden genom att förstärka det statliga lärarlyftet. Detta genom att ge befintlig lärare och 
fritidspedagoger möjligheten att studera med till viss del bibehållen lön. 
Intensiva åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron i främst förskolan. Detta arbete kommer 
att fortsätta 2019. Insatserna tas fram utifrån varje enskild individ eller personalgrupp. Det 
handlar både om förebyggande insatser för att motverka sjukskrivningar, men även om 
stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta individernas väg tillbaka till arbete. 
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9 Prioriterade investeringar 
Egna investeringar 
Under 2019 ska flera nya förskoleavdelningar stå klara. En ny förskoleavdelning kostar 
ca 300 tkr att utrusta. Medel för nya förskoleavdelningar på Karossen finns avsatta i tidigare års 
budget men medel för Karamellen behöver tillföras. 
Det finnas behov av nya inventarier och ny utrustning i kommunen befintliga förskolor och 
skolor. I och med att verksamhet förändras och ny teknik tillkommer finns behov av nya 
investeringar. Inom förskolan framförs önskemål om att köpa in ljusbord, Blue Bot, Go Pro-
kameror och portabla projektorer för att ska nya utmanande och pedagogiska miljöer för barnen. 
Inom gymnasieskolan är många program kostnadskrävande när det gäller investeringar. För att 
hålla hög nivå på undervisning inom exv. fordonsprogrammet och även övriga praktiska 
program behövs stora investeringar. 
Då det fattats om byggnation av två nya skolor till 2020 så kommer investering i nya möbler att 
behöva göras under 2019. En grov uppskattning av dessa behov har gjorts i detta skede. 
Under 2019 ska arbetet med Vår digitala resa fortsätta. Kopplat till den nationella it-strategien 
behöver planering inför och arbetet med implementering av digitala verktyg i förskola, 
förskoleklass och fritidshem fortsätta. 
För att förbättra arbetsmiljön för våra pedagoger inom både förskola och skola behövs en 
upprustning av personalrummen på flera av kommunens förskolor och skolor. 
Investeringar hos annan part 
Kompletteras med fastighetsinvesteringar 
Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 

1-6  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 4 300 1 200 1 200    

4 Grundskola - inventarier och teknisk 
utrustning 3 100 1 930 1 930    

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk 
utrustning 3 120 3 515 2 010    

4 Gemensamma verksamheter 430 430 430    

4 Förvaltningskontoret 50 50 50    

4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 50    

4 Upprustning idrottshallar 500 500 500    

4 Oförutsedda investeringar och 
myndighetskrav 500 500 500    

4 Personalrum förskola/skola 500 500 500    

4 1 :1 satsning år 1-9 9 000 9 000 9 000    

4 Teknisk utrustning förskolan 1 125      

4 Inventarier ny skola 7-9 28 300      

4 Inventarier ny skola f-6 12 300      

 Total budget 63 275 17 625 16 120    
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Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 
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10 Särskilda beredningsuppdrag 
Kompletteras i samråd med STF. 
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11 Bilaga: Nya upphandlingar 
Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling 

eller upphandling 
Leasing 
Ja/Nej Tidpunkt Drift eller 

investering 
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12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt  indikatorer  
Enligt övergripande plan med budget 2018-2020 
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 

Tillväxt, jobb och egen försörjning Fler ungdomar ska starta UF-företag 
KS, BIN 

Antal elever som driver UF-företag 

Attraktiva boende- och livsmiljöer Till- och frångängligheten i 
kommunala lokaler ska öka 
KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB 

Redovisning av 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder i 
kommunala lokaler 

Utbildning Förskolan ska byggas ut efter behov 
BIN 

Antal nya förskoleavdelningar som 
öppnas under mandatperioden 

Andel barn som får plats på förskola på 
önskat placeringsdatum 

Väntetid i antal dagar för de barn som 
inte fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 
BIN 

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 

Faktisk personaltäthet, antal närvarande 
barn per närvarande personal 

Andel föräldrar som är nöjda med den 
verksamhet som bedrivs i Katrineholms 
förskolor 

Andel flickor och pojkar på förskolan 
som uppger att de tycker om att vara på 
förskolan 

Alla elever ska tidigt klara 
kunskapsmålen i skolan 
BIN, KULN 

Andel flickor och pojkar som går ut 
årskurs 1 som kan läsa 

Andel elever som får godkänt i alla 
delmoment för de nationella proven i 
årskurs 3 

Andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser) i årskurs 6 

Fler elever ska klara målen i 
grundskolan och nå höga resultat 
BIN, KULN 

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 
som är behöriga till gymnasieskolan 

Meritvärdet för flickor och pojkar i 
årskurs 9 

Andel elever med ärende hos 
Elevhälsan som bedöms ha fått 
förbättrade förutsättningar att klara 
målen i skolan genom stödet från 
Elevhälsan och åtgärder som skolan har 
satt in 

Fler elever ska klara målen i 
gymnasieskolan och nå höga resultat 
BIN 

Andel gymnasielever med examen inom 
4 år, flickor och pojkar 

Andel flickor och pojkar med 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola 

Betygspoäng för flickor och pojkar efter 
avslutad gymnasieutbildning 

Andelen elever som mår bra och trivs 
i skolan ska öka 
BIN, STN 

Elever/pedagogisk personal grundskola, 
antal 

Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som 
anger att de känner sig trygga i skolan 

Andel flickor och pojkar som anger att 
de är nöjda med sin skola som helhet 

Andel flickor och pojkar som mår bra 
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 

Andel flickor och pojkar som inte 
använder tobak, alkohol eller droger 

Elevnärvaro vid skollunchen på 
högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet 
och KTC 

Höjd utbildningsnivå i kommunen 
BIN, KULN, VIAN, VON 

Andel kvinnor och män från Katrineholm 
i grundläggande vuxenutbildning som 
klarar målen 

Andel kvinnor och män från Katrineholm 
i gymnasial vuxenutbildning som klarar 
målen 

Andel kvinnor och män i Katrineholm 
med eftergymnasial utbildning 

Den digitala delaktigheten ska öka i 
alla åldrar 
KS, BIN, KULN, VIAN, VON 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-
tjänster inom kommun och landsting 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att utföra 
bankärenden 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att söka 
information 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att delta i 
samhällsdebatten 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att vara 
aktiv på sociala medier 

Andel anställda i Katrineholms kommun 
som känner sig digitalt delaktiga och kan 
använda de digitalta verktyg och system 
som behövs i arbetet 

Omsorg och trygghet Barn och ungdomar i behov av stöd 
från socialnämnden ska i ökad 
utsträckning upptäckas tidigt och få 
insatser där barnets behov sätts i 
centrum 
BIN, KULN, SOCN 

Antal informationsbesök av 
socialsekreterare på förskola, BVC och 
skola 

Genomsnittlig utredningstid för individ- 
och familjeomsorgens utredningar 
avseende barn och ungdomar 0-20 år 

Andel av barn som kommunen placerar i 
familjehem/på institution som genomgår 
hälso- och tandvårdsundersökning i 
samband med socialnämndens första 
placering av individen 

Andel barn i familjehem som besökts 
minst en gång per kvartal 

Ökad trygghet och säkerhet för 
kommunens invånare 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 
kommunen 

Andel av till kommunen inkommande 
uppdrag avseende klottersanering som 
slutförs inom 24 timmar 

Antal anmälda våldsbrott i kommunen 
(per 100 000 invånare) 

Antal personer som skadas eller 
omkommer i olyckor som föranleder 
räddningsinsats 

Andel olyckor där räddningstjänstens 
första enhet kommer fram inom målsatt 
tid 

Antal personer som utbildats av 
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 

räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande åtgärder 

Andel av de olyckor som föranlett 
räddningsinsats där en första 
skadebegränsande åtgärd gjorts av 
enskild 

Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, 
idrotts- och fritidslivet 
BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

Andel invånare som upplever sig vara 
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm 

Andel invånare som upplever sig 
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm 

Antal deltagare i Perrongens 
gruppverksamheter 

Antal deltagare/besökare i kultur- och 
turismnämndens programverksamhet 

Antal medlemmar i föreningar som 
sorterar under kultur- och 
turismnämnden 

Antal deltagare/besökare i 
kulturföreningarnas program 

Antal aktiva låntagare på Katrineholms 
bibliotek 

Goda möjligheter till en innehållsrik 
och aktiv fritid i Katrineholms 
kommun 
BIN, KULN, STN, VON 

Invånarnas bedömning av 
fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, 
natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) 

Kulturverksamheter som invånarna är 
nöjda med 
BIN, KULN, VON 

Invånarnas bedömning av 
biblioteksverksamheten 

Invånarnas bedömning av utställnings- 
och konstverksamheter 

Invånarnas bedömning av 
teaterföreställningar och konserter 

Invånarnas bedömning av kulturutbudet 
för barn och unga 

Andel unga och unga vuxna som är 
nöjda med den verksamhet som erbjuds 
inom kulturområdet 

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter 
BIN, KULN, STN, VON 

Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet 

Könsfördelning bland deltagare i det 
kulturella föreningslivet 

Könsfördelning bland deltagare i det 
idrotts- och fritidsrelaterade 
föreningslivet inom service- och 
tekniknämndens verksamhetsområden 

Andelen invånare med goda 
levnadsvanor ska öka 
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON 

Andel invånare som använder tobak 

Andel invånare med skadliga 
alkoholvanor 

Andel invånare med goda kostvanor 

Andel invånare som är fysiskt aktiva 

Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens 
verksamheter 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i 
kommunkoncernen 

Kommunens energiförbrukning ska 
minska 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

Minskning av energianvändning i 
kommunens lägenhetsbestånd sedan 
2008 
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 

VON, KFAB Minskning av energianvändning i 
kommunens verksamhetslokaler sedan 
2008 

Fortsatt utveckling av klimatsmarta 
och ekologiska måltider i 
kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

Matsvinn per portion i samband med 
lunchserveringarna, antal gram 

Kostnaden för kommunens inköp av 
ekologiska livsmedel som andel av 
kommunens totala kostnad för inköp av 
livsmedel 

Kostnaden för kommunens inköp av 
närproducerade livsmedel som andel av 
kommunens totala kostnad för inköp av 
livsmedel 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck 

Ökat gästfokus i kommunens 
måltidsverksamhet inom förskola, 
skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

Andel barn som är nöjda med maten 
och måltidsmiljön 

Andel elever som har schemalagd lunch 

Andelen äldre som svarar att maten 
smakar ganska/mycket bra på sitt 
särskilda boende 

Andelen äldre som svarar att måltiderna 
på sitt särskilda boende oftast/alltid är 
en trevlig stund på dagen 

Andelen äldre på särskilt boende med 
en aktuell genomförandeplan som 
innehåller information om den äldres 
önskemål och behov i samband med 
måltiderna 

Andel äldre på särskilt boende som har 
möjlighet att välja mellan olika maträtter 

Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en 
procent av skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämning 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkter och 
utjämning, måluppfyllelse 

Kommunens lokalresurser ska 
utvecklas för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB 

Kundnöjdhet avseende KFAB:s 
verksamhetslokaler 

Kommunens tillgänglighet per telefon 
och e-post ska förbättras 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel invånare som får svar på en enkel 
e-postfråga inom två arbetsdagar 

Andel invånare som får ett direkt svar på 
en enkel fråga när de tar kontakt med 
kommunen via telefon 

Gott bemötande via telefon, andel av 
maxpoäng 

Tydlig och effektiv kommunikation 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett invånarperspektiv 

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett företagarperspektiv 

Ökat medarbetarengagemang 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 
medarbetarengagemang 
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Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 

Tryggad personalförsörjning genom 
utvecklad rekrytering 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Andel påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsätts 

Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts 
med eftersökt kompetens enligt 
rekryteringskravprofilen 

Andel anställda med heltid 

Minskad sjukfrånvaro 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie 
arbetstid, totalt 

Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 
dagar 

 

27



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-15 BIN/2018:72 - 043 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Johanna Siverskog 

Bildningsnämnden

Förslag taxor och avgifter 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2019.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen ser inga behov av förändringar av taxor inför 2019.

Då Katrineholms kommun tillämpar maxtaxa, som regeringen fastställer, justeras 
hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst årligen. Aktuell nivå finns på 
www.skolverket.se under avgiftsnivåer för maxtaxa.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-15 BIN/2017:116 - 049 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Hanna Fager 

Bildningsnämnden

Bidragsbelopp 2018 barn- och fritidsprogrammet för 
verksamheter som bedrivs i extern regi 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att bidragsbeloppet 2018 för barn- och fritidsprogrammet 
för verksamheter som bedrivs i extern regi ska vara:
1. 84 863 kronor/elev/år för kommuner
2. 89 955 kronor/elev/år för friskolor

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-05-08 §13 att starta upp barn- och fritids-
programmet från och med läsåret 2018/2019. 

Beräkningen av bidragsbeloppet är gjord på samma grunder som övriga bidragsbelopp 
är framräknade, det vill säga procentuellt utifrån riksprislistan. Beslut om 
bidragsbelopp för övriga gymnasieprogram togs 2017-12-12 §62.

Namn: Hanna Fager
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: verksamheter som bedrivs i extern regi
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-17 BIN/2018:73 - 629 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Agneta Svallin 

Bildningsnämnden

Skolchef bildningsförvaltningen 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden utser förvaltningschefen, för närvarande Helene Björkqvist, som 
skolchef för bildningsförvaltningen från och med 2018-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse från 2018-07-01 i skollagen ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för 
delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. 
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från 
förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana 
föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till 
exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. I uppdraget att se till att alla 
föreskrifter för utbildnings följs ingår det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendets handlingar
 Skollagen 2 kapitlet 8 a § och proposition 2017:18:182

 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-16 / / 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Agneta Svallin 

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§2018:18 – 2018:22, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28

 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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DELEGATIONSBESLUT 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2018-08-28  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   
 

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens 
sammanträde 2018-08-28 
Förvaltningschef  
§ Beslut Beslutande 
2018:18 
 

• Beslut ersättare förvaltningschef Helene Björkqvist 
 

  
Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef  

§ Beslut Beslutande 
2018:19 
 

• Ansökan omsorg kvällar, helger och nätter 
• Mottagande av elev i särskola 
• Avtal plats i förskoleverksamhet barn från annan 

kommun 

Bitr. förvaltnings-
chef/verksamhetschef 
Jörgen Rüdeberg 
 

 

Rektor 

§ Beslut Beslutande 
2018:20 
 

• Uppskjuten skolstart Linda Flykt 

2018:21 • Utdelning stipendier Johannes Stenbergs 
premiefond 

Susanna Ölander Borg 

2018:22 • Utdelning stipendier Johannes Stenbergs 
premiefond 

Magdalena Norin 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-16 / / 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Agneta Svallin 

Bildningsnämnden

Meddelanden 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar 
från områdesråd och programråd under perioden 31 maj till 16 augusti 2018.

Ärendets handlingar
 Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
 Redovisning protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd
 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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INKOMNA 
SKRIVELSER OCH 
PROTOKOLL 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2018-08-28  

 

 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 

 

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28 

1 Kommunstyrelsen 

 §87 Uppföljning av kommunplan 2015-2018 

 §88 Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun 

 

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut om föreläggande efter tillsyn, skolorna: 

- Lindengymnasiet 

- Skogsborgsskolan 

- Strångsjö skola 

- Forssjö skola 

 

 

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

- Samrådsredogörelse Grönplan för Katrineholms stad 

- Samrådsredogörelse detaljplan för Luvsjön, etapp 4 

 

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

-Planbeskrivning detaljplan Luvsjön, etapp 4 

-Planbeskrivning detaljplan ny högstadieskola 
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PROTOKOLL 
OMRÅDESRÅD OCH 
PROGRAMRÅD 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 2018-08-28  

 

 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd 
bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28 

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 

inkomna till förvaltningen under perioden 31 maj till 16 augusti 2018. 

 

Samordningsområde Nord Datum 

--- 

 

 

 

Samordningsområde Öst  

---  

 

 

Samordningsområde Syd  

Valla skola 

Sköldinge skola 

2018-05-15 

2018-05-09 

 

 

Samordningsområde Väst  

---  

 

 

Samordningsområde år 7-9  

---  

 

 

Samordningsområde gymnasiet  

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Introduktionsprogrammet 

 

2018-05-21 

2018-03-12 

 

 

Övriga  

---  
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