1

KALLELSE
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-09-06

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2018-09-17 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga

Ärende

Beteckning

1.

Protokollsjustering

2.

Sammanträdets laga tillkomst

3.

Biblioteksplan Katrineholms kommun 20182020

KS/2018:11

2

4.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2019

KS/2018:237

14

5.

Svar på motion om lektorer i
bildningsförvaltningens verksamhet

KS/2018:98

19

6.

Svar på motion om att ge Katrineholmarna
en ätbar park

KS/2018:129

28

7.

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

35

8.

Fråga ställd till bildningsnämndens
ordförande om bildningsförvaltningens
återrapport uppdrag Språkbiennal

KS/2018:342

39

9.

Fråga ställd till bildningsnämndens
ordförande om att flickor på vissa förskolor
tvingas bära slöja

KS/2018:343

40

10.

(Ny) Fråga ställd till kommunstyrelsens
förste vice ordförande om hyresbidrag till
moskén i Katrineholm

KS/2018:373

41

11.

(Ny) Interpellation om fruktstund i skolan

KS/2018:374

42

12.

Motion om bostäder på landsbygden

KS/2018:380

43

13.

Meddelanden

44

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

2
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2018-08-29

§ 122

Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
(KS/2018:11)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-23
 Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-08-23

KS/2018:11 - 820

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 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


Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Datum

Beslutshistorik
Gäller från
Antagen av kommunfullmäktige

Förvaltarskap1
-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

När:

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Arbetsmetod
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 är skriven av Katrineholms
bibliotek. Den tidigare biblioteksplanen, kommunstyrelsens handling nr,25/214,
togs fram i samarbete med representanter från bildningsförvaltningen, Viadidakt
samt vård- och omsorgsförvaltningen. Biblioteksplan 2018–2020 bygger i stora
delar på den tidigare biblioteksplanen. Samtliga involverade nämnder har haft
planen på remiss. Syftet med en bibliotekplan är att ta tillvara och utveckla en
kommuns biblioteksresurser. Metoden har valts för att främja detta syfte.
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Bibliotekslagen
Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801
Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell
verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och
landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
Utvecklingen med högre efterfrågan av e-böcker bör bejakas för att biblioteken ska
vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de
allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller
elektroniska böcker.
Allsidighet och kvalitet ska prägla bibliotekens utbud av medier och tjänster.
Folkbiblioteken ska också främja kunskap om hur informationsteknik kan användas
för att ta till sig kunskap.

Nationell biblioteksstrategi
Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi formulerades av regeringen
och gavs till Kungliga biblioteket 2015. Ett förslag från sekretariatet som utför
uppdraget ska lämnas till kulturministern i mars 2019. Under den tid som
uppdraget pågått fram till skrivande stund så har ett antal rapporter publicerats.
Dessa rapporter påverkar alla i någon mån det allmänna samtalet om bibliotek och
också revideringen av Katrineholms kommuns biblioteksplan. Fördjupad läsning
kan ske på nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter.
Sekretariatet för framtagandet av Nationell biblioteksstrategi har också formulerat
förslag på vad man anser avgörande frågor som överlämnats till regeringen. Som
ett resultat av det planeras under de kommande tre åren satsningar på bibliotekens
förmåga att möta utmaningen med digital delaktighet samt öka tillgängligheten
avseende biblioteksverksamhet. Katrineholms bibliotek ska aktivt verka för att få ta
del av dessa satsningar.
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Lokala förutsättningar
Katrineholms bibliotek idag:









Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln
15 grundskolebibliotek (huvudman
bildningsförvaltningen (BiF))
2 gymnasiebibliotek. BiF köper delvis tjänst till dessa
(huvudman BiF)
3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt
biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
Språk- och läslustfokuserad verksamhet,
uppsökande och riktad, till alla förskolor i
Katrineholms kommun
Boken kommer – service till de som inte kan ta sig
till biblioteket
Bokdepositioner och kulturombud på till exempel
dagcenter och förskolor
Webbplats, sociala medier och digitaliserade
tjänster

I Katrineholm…






har vi en stabil trend av ökande befolkning med cirka 300 personer per år
har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare 64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 29,3%, riket 32,4%)
har vi en stabil trend av ökande storlek på barn- kullarna med ca 100 barn
0-5 år per år
har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel
invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 21,9%, riket 17,5%)
har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare
18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 8,9%, riket 6,5%)
Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2016) www.kolada.se
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Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek
Demokratiuppdraget
I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta
digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer
eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysik media. Kunskap
om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en
del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap
genom att möta individens behov av vägledning och service. Biblioteket ska på
detta sätt verka som en kompensatorisk instans, med syfte att ha en utjämnande
effekt i samhället.
Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet. Detta
ställer krav på objektivitet i både bemötande och i urval av media, bland annat
eftersom kommuninvånarnas kulturella och språkliga mångfald ska avspeglas i
utbudet. Besökarna är invånare med demokratiska rättigheter men också
skyldigheter. Detta tankesätt ska genomsyra all biblioteksverksamhet.
Bildningsuppdraget
Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl
informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt
förhållningssätt i kombination med en gemensam bred kompetens, där var och en
har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens
snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att
kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud. Både fysiska och digitala miljöer ska
främja ett lustfyllt lärande.
Tillgänglighetsuppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har
flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas
utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, öppettider, tillgång
till hjälpmedel i form av exempelvis ljud- och talböcker, taktila eller lättlästa
böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser.
Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig grundstandard som möjligt.
Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad
och insatser med stor nytta prioriteras. Vissa behov kan tillgodoses över tid.
Kommunikationsuppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker
mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska
erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och
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kompetenser. Verksamheten ska vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid samt
spegla det lokala och det globala.
Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på
individnivå, för att förstå och möta medborgarnas behov. Personalen ska ha ett
inkluderande och professionellt förhållningssätt, vilket är avgörande i en tid då
förändrade förväntningar på biblioteksuppdraget skapar utmaningar. Bemötandet
ska vara präglat av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i
fokus. Därför ska både språklig kompetens samt relations- och trygghetsskapande
förmåga efterfrågas vid nyrekrytering.
Samverkansuppdraget
Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala
organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga. Det
fleråriga och goda samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå
framgång i arbetet med att med att skapa läslust och källkritisk
informationskompetens för denna målgrupp. Detta förväntas leda till högre
måluppfyllelse för eleverna. Samverkan ska även ske med vård- och
omsorgsförvaltningen, Viadidakt och externa aktörer. Förutom barn och unga är
andra studerande och invånare med funktionsvariation samt de med bristande
digital kompetens prioriterade.
Folkhälsouppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten
ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad
livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa. Förutom läslust
och digital delaktighet är medskapande ett centralt begrepp. Bibliotekets
medarbetare ska vara delaktiga i olika former av gränsöverskridande verksamhet
både inom och utom kulturförvaltningen. Begreppet gränsöverskridande ska tolkas
i dess bredaste bemärkelse.
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Övergripande mål för skolbiblioteken
Ur Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan
kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen.
Ansvaret fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola
och bibliotekschef.
Bidra till ökad livskvalitet
 genom att ge förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället
 genom att få barn/elever att se värdet med kunskap
 genom att ge alla barn/elever möjlighet att få uppleva det lustfyllda läsandet
Bidra till det livslånga lärandet
 genom att växa som människa in i det demokratiska samhället
 genom att visa olika vägar till kunskap genom att kritiskt granska och sovra
information
 genom att alla barn och elever utvecklar digital kompetens
Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
 genom att höja läsförmågan för alla barn oavsett förutsättningar
Utgöra ett kompensatoriskt stöd
 genom att stimulera till god läsförmåga
 genom att erbjuda alternativa kunskapskällor
 genom att erbjuda kompensatoriska verktyg
Bidra till det levande lärandet
 genom att erbjuda en stimulerande miljö för kunskapsinhämtande
 genom att erbjuda ett stimulerande utbud av litteratur och media
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Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2018-2020
Stärka demokratiska värden genom att
 utveckla arbetet med att skapa läslust genom icke traditionella metoder
 utveckla arbetet med MIK (medie- och informations- kunnighet) så att det
genomsyrar hela organisationen
Öka tillgängligheten genom att
 kontinuerligt utforma lokaler med ett jämlikhetshetsperspektiv för att uppnå
ökad upplevd trygghet
 revidera mediapolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete
med media
Öka samverkan lokalt, regional och nationell genom att
 ytterligare fördjupa samverkan med bildningsförvaltningen med en
formalisering av samarbetet mellan förskola och bibliotek
 utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Viadidakt
 delta i regional mediesamverkan
 verka för ett Nationellt digitalt bibliotek
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Katrineholms biblioteksplan baseras på följande
dokument









Bibliotekslag 2013:801
Skollagen 2010:800
IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
Kulturplan för barn och unga (Katrineholms kommun)
Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen
Katrineholms kommunplan
Katrineholms kommunvision 2025
Kulturförvaltningens verksamhetsidé och kärnvärden

14
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (3)

2018-08-29

§ 123

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019 (KS/2018:237)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen under 2019. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 9 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G
Karlsson (MP).
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
21 januari

23 januari

25 februari

27 februari

18 mars

Anmärkning

KS årsredovisning 2018
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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

25 september

KS underlag för övergripande
plan med budget 2020-2022
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
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2020-2022
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony
Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G
Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C), att kommunfullmäktigessammanträde ska
börja klockan 15.00.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer redogör ordföranden för propositionsordningen
som kommunstyrelsen godkänner.
Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag och Ewa
Callhammar (L) med fleras yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
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 föreslås uppdra 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 föreslås fastslå sammanträdesdatum för november och
december 2018 som tidigare varit preliminära.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2019. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 9
oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

KS årsredovisning 2018

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-05-17

KS/2018:237 - 000

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

25 september

KS underlag för övergripande plan
med budget 2020-2022
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
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2020-2022
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2018-08-29

§ 124

Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens
verksamhet (KS/2018:98)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

20
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2018-08-29

Ärendets handlingar





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
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-08-14

KS/2018:98 - 629

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens
verksamhet
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, mot bakgrund av
bildningsnämndens yttrande, bifalla motionens första och andra att-sats och att avslå
den tredje att-satsen.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Karin.Norden@katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-08-20

KS/2018:98 - 629

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Nordén

Kommunstyrelsen

Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens
verksamhet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
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



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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Karin.Norden@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-08-20

KS/2018:98 - 629

Ärendebeskrivning
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. I de statliga styrdokumenten framhålls vikten av att all
undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förvaltningen
vill fortsätta öka samarbetet med universitet och högskolor på olika sätt och har bland
annat satsat på forskarutbildning för förskollärare och lärare. Just nu startar ett
utvecklingsarbete ”Flerstämmig undervisning i förskolan” inom förskolan, som är
forskningsanknutet.
Förvaltningen har från start deltagit i den statliga satsningen på karriärtjänster i form
av förstelärare och lektor. Lektor och tre av förstelärarna har en del av sin tjänst
centralt placerade i förvaltningen med uppdrag att utveckla och följa framförallt språk
och matematikutbildningen i kommunens förskolor och skolor.
Det är viktigt för Katrineholms kommun att ta tillvara på den kompetens som
befintliga medarbetare besitter och att arbeta för att öka antalet anställda med
spetskompetens inom sina ämnesområden. Däremot ser förvaltningen att
motionärernas tredje att-sats 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 att bifalla den första och andra att-satsen och att
avslå den tredje att-satsen i motionen.
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver
bildningsnämndens yttrande.
Handläggare
Karin Nordén
Beslutet skickas till:
Ewa Callhammar
Jesper Ek
Inger Hult
Lars Levin
Bildningsnämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Karin.Norden@katrineholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-12

10

§ 25

Förslag yttrande motion om lektorer i
bildningsförvaltningens verksamheter (BIN/2018:44)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla första och andra punkten och att avslå den tredje
punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion till kommunfullmäktige om lektorer i bildningsförvaltningens
verksamheter. Idag är lektorer något som främst associeras till universitet och
högskolor. Motionen utmynnar i följande yrkanden:
• uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man beviljat
deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget
• uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta
lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens
• uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en
spridning av ämnesområden år 2025 ska vara lektorer
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.
Ärendets handlingar
•

Motion – Lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja
utbildningsnivån i Katrineholm.
I de statliga styrdokumenten framhålls vikten av att all undervisning ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förvaltningen vill fortsätta öka
samarbetet med universitet och högskolor på olika sätt och har bland annat satsat på
forskarutbildning för förskollärare och lärare. Just nu startar ett utvecklingsarbete
”Flerstämmig undervisning i förskolan” inom förskolan, som är forskningsanknutet.
Förvaltningen har från start deltagit i den statliga satsningen på karriärtjänster i form
av förstelärare och lektor. Lektor och tre av förstelärarna har en del av sin tjänst
centralt placerade i förvaltningen med uppdrag att utveckla och följa framförallt språk
och matematikutbildningen i kommunens förskolor och skolor.
Det är viktigt för Katrineholms kommun att ta tillvara på den kompetens som
befintliga medarbetare besitter, och arbeta för att öka antalet anställda med
spetskompetens inom sina ämnesområden.
Ordförandens sign

Justerandes sign

25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-12

11

Däremot ser förvaltningen att motionärernas tredje att-sats 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. Förvaltningen föreslår
därför Bildningsnämnden att bifalla den första och andra att-satsen och att avslå den
tredje att-satsen.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Johan
Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
John-Erik Nyman (L) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige
20 februari 2018

Motion

Motion: Lektorer I bildningsförvaltningen
verksamheter
Utbildningsnivån för befolkningen i Katrineholm är tyvärr låg. Men den behöver vändas uppåt då
den i Katrineholm och Sörmland fortfarande ligger under rikssnittet. En del i detta borde vara att
skärpa utbildningen genom att tillsätta forskarutbildade lärare - lektorer.
Idag är lektorer något vi främst associerar till universitet och högskolor. I början av sjuttiotalet
fanns det 1500 gymnasielektorer i Sverige, motsvarande en per knappt sjuttio gymnasieelever. I dag
finns det totalt i landet cirka 150 lektorer enligt statistik från LR, och i Katrineholm finns för
närvarande ingen lektor anställd på våra gymnasieskolor.
Det står i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I
relevant avsnitt i kommunplanen saknas dock ordet vetenskap, där står endast att lärare som
disputerat ska rekryteras, men för oss Liberaler är det en självklarhet att vi med olika metoder
uppmuntrar befintlig personal att läsa på forskningsnivå. Lektorstjänster behövs av två skäl:
i.
Lektorstjänster höjer den akademiska kvaliteten på undervisningen om fler lärare har högre
akademisk utbildning.
ii.
Lektorstjänster skapar ytterligare karriärmöjligheter för kompetenta, redan legitimerade och
erfarna lärare.
En lärare som vill göra karriär är i dag hänvisad till att lämna undervisningen och ägna sig åt
administration genom att bli skolledare, eller söka en förstelärartjänst. En lektor har en tydlig
koppling till forskning (och därmed också till ett lärosäte), och har själv bedrivit forskning, medan
att själv ha bedrivit forskning inte är ett krav för förstelärare – även om de är aktiva i att utveckla
skolans verksamhet på olika sätt. Det måste finnas fler möjligheter att göra karriär i själva
undervisningsuppgiften där fokus ligger på att höja kvalitén i såväl det egna klassrummet som i hela
verksamheten!
Före kommunaliseringen av skolan fanns det statliga regler för hur stor del av lärarkåren i vissa
ämnen på de teoretiska linjerna i gymnasieskolan som skulle vara lektorer. För att slå vakt om

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640
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lektorstjänsterna när skolan blev kommunal, infördes en passus i skollagen att de nya huvudmännen
skulle sträva efter att för undervisning i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning anställa lärare som har forskarutbildning. Så har inte skett.
Det tar tid att öka andelen lektorer. Att utbilda nya lektorer tar flera år och kommunens
gymnasieskolor konkurrerar med universitet och högskolor om samma personer. Därför bör både
kortsiktiga och långsiktiga mål sättas. Det finns redan lärare på gymnasieskolorna med
forskarutbildning och det är vår skyldighet att ta vara på deras kompetenser och engagemang.
Därför kan vi redan nu åter inrätta lektorstjänster - annars riskerar vi att gå miste om den kompetens
som redan idag varit delaktiga i att finansiera och uppmuntra. Fram till 2025 bör dock målet vara ett
team med lektorer som samarbetar och där olika ansvarsområden finns med, förslagsvis Matematik,
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Språk (moderna språk, engelska och Sv/SvA),
Specialpedagogik, Förskolepedagogik, Fritidshemspedagogik och Ledarskap för skolledare. Det
finns redan kommuner som arbetar med liknande modeller bl a Örebro och Västerås.
I våra skolor finns många lärare som genom fortsatta studier skulle kunna skaffa sig
lektorsbehörighet. Kommunen borde skapa möjligheter för dessa att licensiera/doktorera.
Kommunen bör därför satsa på att skapa utvecklingsmöjligheter för dessa lärare genom att läsa in
mer kunskaper på universitet. Katrineholms kommun satsar redan idag på ett stort antal förstelärare,
men lektorer skulle med sin forskarutbildning komplettera dessa och ytterligare utveckla skolan
baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:




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.

För Liberalerna

Ewa Callhammar

Jesper Ek

Inger Hult

Lars Levin

28
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2018-08-29

§ 125

Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park
(KS/2018:129)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Ewa
Callhammar (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





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

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Ylva G
Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), Inger
Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L) bifall till motionen.
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KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2018-08-29

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
kommunstyrelsen godkänner.
Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Tony
Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens
förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-08-14

KS/2018:129 - 331

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
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1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-08-17

KS/2018:129 - 331

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Nordén

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
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



Motion från vänsterpartiet om att ge Katrineholmarna en ätbar park, 2018-03-09
Skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-06-26

Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion om att ge
katrineholmarna en ätbar park. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park
där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.”
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen. Av deras yttrande
framkommer att kommunen under många år har arbetat med att utveckla utemiljön på
förskolor och skolor och i viss mån även planterat fruktträd och bärbuskar. Många
förskolor och skolor har tidigare haft egna odlingsprojekt där de har odlat egna
grönsaker och frukt. Vid kontakt med Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
framkommer att de i vissa fall haft kontakt med förskolor och skolor där ett intresse
funnits att odla och KFAB har då försökt bidra till att odling kunnat genomföras. I
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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samband med renoveringar av lekparker planteras fruktträd där det passar in i miljön,
t.ex. lekpark i Valla som fick nya fruktträd för ett par år sedan.
Vård och omsorgsförvaltningen har sedan några år tillbaka köpt
trädgårdsmästartjänster av service- och teknikförvaltningen för att lyfta utemiljöerna
vid äldreboendena, ett samarbetsprojekt med KFAB. Resultatet där, när brukarna i
äldreomsorgen varit delaktiga är också en hel del ätbart såsom fruktträd och bärbuskar.
Ett äldreboende där det tidigare har utarbetats en trädgård med bland annat fruktträd är
vid Strandgårdens äldreboende.
Katrineholms kommun har idag ett område vid Djulö där det finns fruktträd, örter och
blomster. Service- och teknikförvaltningen erbjuder äldreboenden frukt härifrån och
medborgare är välkomna att ta en frukt samt ta del av den växtlighet som finns.
Området kan givetvis fortsätta att utvecklas med fokus på frukt och grönt. Därutöver
erbjuder kommunen två centrala områden där medborgarna kan via kolonilotter odla
sina egna grönsaker och frukter, dock har inte allmänheten tillträde.
Att erbjuda en offentlig ätbar park kan innebära risker i form utav att vissa växter
alternativt ogräs kan vara giftiga såsom till exempel potatisens blommor. Vid en
offentlig park där det tydligt erbjuds ätbara frukter, bär och grönsaker behöver det
därför finnas en bra kontroll och viss styrning samt en ökad drift för att hålla den
standard som krävs. Att säga att allt är ätbart i en park är vågat och det krävs stort
ansvar att se till så att det är en ätbar park.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning till att skapa en specifik ätbar
park utan förordar mer att förvaltningen i samband med utvecklingen av grönområden
och lekplatser inom kommunen fortsätter att ha med i planeringen att kunna plantera
fruktträd och bärbuskar där det passar in och finns förutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Karin Nordén
Handläggare
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl
Olof Carlsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Ge Katrineholmarna en ätbar park
Det finns människor som bor i Katrineholm och sällan får möjlighet att lämna staden. För den
som saknar bil finns små möjligheter att komma ut på landet. Det betyder att många barn
växer upp utan att se hur vår mat odlas och utan möjlighet att lära sig vilka av våra vilda
växter som är ätliga.
Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser. Vi vill ge
Katrineholmarna information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs,
inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Därför vill vi att Katrineholm ska få en ätbar
park.
En sådan ätbar park finns redan i Seattle i USA. Där kan människor plocka och äta frukt, bär,
grönsaker och nötter. Där har man skapat en park med växter som finns naturligt i regionen,
vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll. Även Örebro har beslutat att anlägga en
ätbar park. Det är goda exempel som Katrineholm skulle kunna följa. En ätbar park i
Katrineholm skulle också bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö, där möten mellan
människor skapas.
En sådan park i Katrineholm skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i
Katrineholm möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker,
örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar i
våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.
I Katrineholm har vi närhet till vatten och närhet till friluftsområden men vi saknar en ätbar
park. En ätbar park kan med fördel anläggas i samband med att man utvecklar till exempel
Sveaparken eller på annan lämplig plats i Katrineholm.
Vänsterpartiet yrkar därför


att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park
där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 9/3 - 2018

Olof Carlsson (V)
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Er beteckning

Stefan Jansson

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande remiss på motion om att ge
Katrineholmarna en ätbar park
Katrineholm har under många år arbetat med att utveckla utemiljön på förskolor och
skolor och i viss mån även planterat fruktträd och bärbuskar. Många förskolor och
skolor har tidigare haft egna odlingsprojekt där man odlat egna grönsaker och frukt.
Vi har ingen uppgift om hur det ser ut just nu. Egna odlingsprojekt bygger mycket på
några personers enskilda intresse, sluter dessa personer så försvinner oftast
odlingarna. Vid kontakt med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, framkom att man i
vissa fall haft kontakt med förskolor och skolor där ett intresse funnits att odla och
man har då i liten utsträckning försökt bidra till att odling kunnat genomföras.
Vård och omsorgsförvaltningen har sedan några år tillbaka köpt
trädgårdsmästartjänster av service- och teknikförvaltningen för att lyfta utemiljöerna
vid äldreboendena, ett samarbetsprojekt med KFAB. Resultatet där, när brukarna i
äldreomsorgen varit delaktiga är också en hel del ätbart, -fruktträd, bärbuskar bland
annat. I samband med renoveringar av lekparker så planterar man fruktträd där det
passar in i miljön ex. lekpark i Valla som fick nya fruktträd för ett par år sedan.
Katrineholm har idag ett område vid Djulö där det finns fruktträd i huvudsak
äppelträd men även örter och blomster. Redan idag erbjuder service- och
teknikförvaltningen äldreboenden frukt härifrån och medborgare är välkomna redan
idag att ta en frukt samt ta del av den växtlighet som finns. Området kan givetvis
fortsätta att utvecklas med fokus på frukt och grönt.
Katrineholm erbjuder idag två centrala områden där medborgarna kan via kolonilotter
odla sina egna grönsaker och frukter, dock har inte allmänheten tillträde.
Att erbjuda en offentlig ätbar park kan också innebära risker i form utav att vissa
växter alternativt ogräs kan vara giftiga ex. potatisens blommor. Vid en offentlig park
där man tydligt erbjuder ätbara frukter, bär och grönsaker behöver man därför ha en
bra kontroll och viss styrning samt en ökad drift för att hålla den standard som krävs.
Att säga att allt är ätbart i en park är vågat och det krävs stort ansvar att se till så att
det är en ätbar park.
Vi ser ingen anledning till att skapa en specifik ätbar park utan förordar mer att vi i
samband med utvecklingen av grönområden och lekplatser inom kommunen fortsätter
att ha med i planeringen att kunna plantera fruktträd och bärbuskar där det passar in
och finns förutsättningar.
Stefan Jansson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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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?

36




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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Svar på interpellation: Får gymnasieeleverna i Katrineholms
kommun den undervisning de har rätt till?

Undertecknad har fått en interpellation från Jesper Ek (L) att besvara. Nedan följer mitt
skriftliga svar.
Även jag har läst Skolinspektionens rapport och tagit del av de brister som de har
kunnat konstatera bland de 25 skolor de har granskat. Denna fråga aktualiserades även i
våras, då P4 Sörmland genomförde politikerdebatter runt om i länet, utifrån frågor från
medborgare. Här i Katrineholm deltog jag och nämndens andre vice ordförande AnnCharlotte Olsson, och frågeställningen rörde just detta med den garanterade
undervisningstiden. Utifrån den debatten meddelade jag sedan bildningsförvaltningen
att jag vill införa en kontroll av hur vi lever upp till kravet på garanterad
undervisningstid, i internkontrollplanen för 2019, där vi bland annat även följer upp
närvaro och frånvaro i skolan. Dessutom har jag begärt en redovisning till nämnden över
detta nu till hösten 2018, så att vi kan säkerställa att nedanstående beskrivna rutiner,
som är gemensamma för alla våra gymnasieskolor, fungerar och följs som det är tänkt.
Som nämns i interpellationen så kan det variera hur mycket undervisningstid som läggs
ut för olika kurser, på olika program, och, som Skolinspektionen påpekar i sin rapport,
så är det viktigt att den planerade undervisningstiden utgår från den aktuella
elevgruppens behov. Det är därför även av intresse att nämnden får del av i vilken
utsträckning sådana anpassningar görs, mellan olika program såväl som inom ett och
samma program.
Svaren på de specifika frågorna nedan bygger på de rutiner som ska tillämpas på alla
gymnasieskolor i kommunen.






Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor?
o Lektionerna ska schemaläggas utifrån gällande timplan så att all tid i
respektive kurs schemaläggs. En gång per termin ska schemaläggare ta
fram differensrapporter där eventuell differens mellan kurstid i timplanen
och faktiskt utlagd tid på schemat visas. Vid negativ differens ska tid
tillföras på schemat.
Hur mäter vi andelen lektioner som genomförs av ansvarig lärare jämfört
med lektioner som genomförs på distans eller med vikarie?
o Det bedrivs ingen distansundervisning i egentlig mening. All undervisning
är planerad och följs upp av ansvarig lärare. Andel lektioner som
genomförs med vikarie mäts inte i systemen.
Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår
vi den garanterade undervisningstiden?
o Med ovanstående rutiner ska den garanterade undervisningstiden
uppnås. Utöver schemalagd garanterad undervisningstid läggs även
bufferttid in, i form av t ex: kunskapsdagar, friluftsdagar, läxhjälp, andra
utbildningsdagar etc. Denna tid schemaläggs utöver garanterad
undervisningstid.
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Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor?
o Ja, i de fall där de är planerade och följs upp av ansvarig lärare med givet
innehåll.
Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden
och säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?
o Verksamhetschefen följer upp verksamheterna inom gymnasieskolorna
och återrapporterar årligen till nämnden. I dagsläget redovisas inte den
garanterade, eller faktiska, undervisningstiden till nämnden i någon
särskild rapport, men en uppföljning av att eleverna får den
undervisningstid som de har rätt till kommer att genomföras inom ramen
för 2019 års internkontrollplan för bildningsnämnden, och en särskild
redovisning kommer till nämnden nu i höst.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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Katrineholm 2018-07-31
Fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) angående
Bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal
Under sommaren 2018 har olika skribenter i dagspressen ånyo påtalat behovet av
utökade språkkunskaper hos dagens skolelever. Målet är att alla ska lära sig minst två
främmande språk.
2014 lämnade dåvarande Folkpartiet, numera (L) in en motion till Kommunfullmäktige om
en satsning på språk i form av en språkbiennal. Denna motion godkändes av
Kommunfullmäktige och överlämnades till Bildningsförvaltning för åtgärd. Sent omsider
återrapporterade Bildningsförvaltningen (tjänsteskrivelse 2017-10-26) att biennalen inte
har prioriterats pga annat fokus (förbättra kunskapsresultaten). Jag bemötte detta synsätt i
en artikel i Katrineholms-Kuriren den 12 december 2017.
Katrineholm har få återkommande evenemang som uppmärksammas utanför
kommungränsen. Ett evenemang med språk i fokus kan förslagsvis innehålla
författarbesök, tävling om bästa uppsats, språkpris, språkhörnor/introduktion i all världens
språk, vetenskapliga metoder för språkinlärning. Allt för att ge Katrineholm ett lyft inom
humaniora.
Fråga: kan Bildningsnämndens ordförande tänka sig att aktivt verka för att motionens
intentioner omsätts i praktiskt handlande?

…………………………………………………….
John-Erik Nyman
Ersättare (L) i Kommunfullmäktige
Ledamot i BIN
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Katrineholm 2018-07-31

Fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om att flickor på
vissa förskolor tvingas bära slöja
I en gästkrönika i Katrineholms-Kuriren den 11 juni i år, kommenterade Malin Lernfelt en
kartläggning som Göteborgs-Posten har gjort i 40 förskolor i utsatta områden i
storstäderna. Granskningen visade att personalen i sex av 10 kommunala förskolor kan
tänka sig att aktivt kontrollera barnen/flickorna och tvinga dem att bära slöja på
föräldrarnas uppmaning. Bland exemplen finns filmning för att visa att slöjan är på.
Förskolan ska främja jämställdhet mellan könen och säkerställa varje barns frihet och
integritet. Förskolan ska jämna ut oddsen så att alla får så lika förutsättningar som möjligt.
Förskolan ska vara en plats fri från tvång och religiösa regler.
Fråga 1: förekommer det att småflickor på förskolan i Katrineholm bär slöja?
Fråga 2: om ja – hur är praxis att personalen ska agera?

…………………………………………………….
John-Erik Nyman
Ersättare (L) i Kommunfullmäktige
Ledamot i BIN
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Katrineholm 2018-08-27
FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE, LARS
HERNSTRÖM (M), ANGÅENDE HYRESBIDRAG TILL MOSKÉN i KATRINEHOLM
Liberalerna har under en följd av år, reserverat sig mot det hyresbidrag som Kulturnämnden beviljat
Islamiska föreningen i Katrineholm, den s.k. ”moskéhyran”. Senast beviljade bidrag är på 220 000 kronor
och detta skedde på nämndmöte 2018-02-20.
Dåvarande Fp liberalerna (nu enbart Liberalerna) lämnade 2015 in en interpellation där bidraget ifrågasattes.
Vi anser det inte rimligt att kommunens skattebetalare ska betala närmare en kvarts miljon för ett bidrag som
ingen annan frikyrka i Katrineholm kan åberopa.
Frågor:
1/Av vilket/vilka skäl anser moderaterna att detta bidrag är försvarbart?
2/Borde inte en förening med ca 900 medlemmar kunna finansiera sin egen verksamhet?

……………………………………………………..
John-Erik Nyman
Ersättare (L) i Kommunfullmäktige
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Interpellation ställd till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg
Skolan i Katrineholm och Sverige skall vara avgiftsfri och likvärdig för alla barn. Ändå får
föräldrar uppmaningar från lärare att skicka med frukt till skolan med sina barn. Vi har fått
kännedom om att det har införts så kallad frivillig fruktstund i flera klasser. En paus där de
elever vars föräldrar har skickat med frukt kan fylla på med energi och därmed orka hålla
upp fokus under förmiddagen. Likaså får föräldrar hembrev där de erbjuds att skicka med
elever en matsäck till skolans friluftsdagar med förslag om att skicka med frukt, smörgås och
dryck.
Vi anser att detta förfarande inte ligger i linje med avgiftsfriheten och skapar en situation som
inte är likvärdig för alla elever och riskerar att öka ojämlikheten i skolan. Hur löser vi denna
situation?
●
●
●

●

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?

För Vänsterpartiet:

För Liberalerna:

Tony Rosendahl

Jesper Ek

3e september 2018.
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Bostäder på landsbygden
Centerpartiet vill att landsbygden ska utvecklas. Det ska gå att bo, leva och arbeta i hela
Katrineholm. En förutsättning för att servicen ska fungera är att det finns ett underlag för skola
och affär med mera. Det måste också finnas bostäder som fungerar genom hela livet, såväl för
unga som vill flytta hemifrån som för de något äldre som tycker att villan blivit för stor eller för
arbetsam att sköta om.
Vi har, under valrörelsen, vid flera tillfällen mött människor som velat bo kvar i sin hembygd, men
som inte ser några alternativ, eftersom det inte byggs några nya lägenheter. Vi har också pratat
med bostadsföretag som vill bygga, men som inte kan hitta en fördelaktig finansiering så att
hyresnivån blir rimlig.
I Katrineholms kommuns bostadsförsörjningsprogram står det att bostadstillväxten ska ske både
på landsbygden och i centralorten. I Översiktsplanen framhålls att 1.000 bostäder ska byggas på
landsbygden fram till 2030. För att planerna ska förverkligas krävs insatser från kommunen.
En möjlighet är att arbeta med kooperativ hyresrätt. Det är ett mellanting av bostadsrätt och
hyresrätt, där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats när man
flyttar in. Insatsen betalas tillbaka vid en avflyttning och det sker alltså ingen försäljning av
lägenheter. Hyran kan sättas lägre, eftersom hyresgästen har bidragit till finansieringen av
fastigheten.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till bildande av kooperativa hyresrättsföreningar på
landsbygden med syfte att stimulera byggande av hyresrätter.
Katrineholm 5 september 2018

Inger Fredriksson (C)

Anita Karlsson (C)
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2018-09-06

Meddelanden
Förslag till 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.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Telefon: 0150-570 16
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