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Vår handläggare

Ert datum
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Bildningsnämnden

Månadsrapport oktober 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad rapport för oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är + 1 850 tkr. I prognosen har det gjorts en preliminär beräkning
gällande den extra lönesatsning som gjorts under året. Det har inte gjorts någon
sammanställning för bildningsförvaltningen totalt.











Förskolan har en samlad prognos på -600 tkr
År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +700 tkr
Prognosen för år 7-9 är -2 300 tkr
Prognosen för grundsärskolan är -600 tkr
Prognosen för gymnasieskolan är +950 tkr
Prognosen för gymnasiesärskolan är +300 tkr
Prognosen för gemensamman verksamheter är +450 tkr
Prognosen för förvaltningscentralt är +900 tkr
Prognosen för resursfördelningen är +1 900 tkr
Prognosen för bildningsnämnden är +150 tkr
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1 Drift
1.1 Helårsprognos
Sammantagen prognos bildningsförvaltningen
Prognosen för året är +1 850 tkr.
I prognosen för enheterna har det gjorts en preliminär beräkning gällande den extra lönesatsning som
gjorts under året. Det har inte gjorts någon sammanställning för Bildningsförvaltningen totalt.
Förskola
Förskolan har en samlad prognos för året på - 600 tkr.
Totalt sett var antalet barn i förskolan 49 fler än budgeterat i oktober. Om man ser till antalet barn över
hela året, kommer antalet bli högre än budgeterat.
Problemen med att rekrytera behöriga förskollärare kvarstår under 2017.
Katrineholms kommun har ansökt om statsbidraget för minskade barngrupper för läsår 17/18. Hur
mycket ersättning de förskolor som har beviljats statsbidrag kommer att få beror på antalet barn den 15
oktober på de respektive förskolorna. I prognosen är storleken på statsbidraget baserat på prognostiserat
antal barn i oktober. Sedan har några förskolor valt att använda en större del av statsbidraget under våren
2018.
Den nyöppnade förskolan Berguven beräknas ha lägre intäkter från skolpengen än vad som krävs för att
täcka upp personalkostnaderna. Det beror på att personalen behövde finnas på plats när förskolan
öppnades i vintras innan barnen började skolas in. En del av underskottet bedöms kunna täckas upp av
överskott på övriga förskolor inom samordningsområdet.
Avdelningen Skattkistan på förskolan Regndroppen öppnade i april för att tillfälligt skapa fler
förskoleplatser i tätorten. Den beräknas just nu vara öppen året ut på grund av rådande kösituation.
Flera förskolor har haft något färre antal barn placerade än vad som tidigare har prognostiserats. Det kan
bland annat bero på att föräldrar som har blivit beviljade plats under hösten, har meddelat att barnet
istället börjar i januari.
På landsbyggden har de flera av förskolorna samt dagbarnvårdarna för höga kostnader i förhållande till
tilldelad skolpeng.

Förskoleklass-år 6
År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +700 tkr för året.
Inom samordningsområde Syd har Sköldinge skola ett prognostiserat underskott, som kommer att täckas
upp av ett förväntat överskott på Valla skola. Sköldinge skolas organisation var under vårterminen för
kostsam och en omstrukturering till färre klasser har gjorts inför höstterminen.
Antalet elever på Nyhemsskolan är färre under höstterminen jämfört med vårterminen. Framför allt är det
antalet elever i förskoleklass som har minskat. Lägre personalkostnader under sommaren och
höstterminen ser ut att väga upp intäktsbortfallet.
Höstterminens personalorganisation i Björkvik har minskat jämfört med vårterminen. Samtidigt har
skolan färre elever och blivit beviljad lägre tilläggsbelopp än tidigare beräknat, vilket gör att enheten
prognostiserar ett underskott.
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Nyhemsskolan, Skogsborgsskolan och Östra skolan har beviljats statbidrag för likvärdig skola. Planering
pågår kring vilka aktiviteter statsbidraget ska användas till.
Skolorna har även i år svårigheter med att rekrytera behörig personal. Exempel på detta är Västra skolan
och Östra skolan, som därför prognostiserar överskott.

År 7-9
Prognosen för 7-9 för året är -2 300 tkr.
Järvenskolan Södra ligger kvar på samma prognos som tidigare, – 1 200 tkr.
Den främsta anledningen till att underskottet ökar beror på att tilläggsbeloppen är betydligt lägre än
tidigare beräknat, även antalet elever är färre än beräknat.
Den största sammantagna orsaken till att enheten har ett stort underskott är att de har en stor organisation
av elevassistenter för att skapa trygghet, studiero och lugn på skolan. Enheten har ett stort behov av extra
resurser kring elever med särskilt stöd.
Verksamheten på Perrongen har tillkommit i oktober. Det är elever från Järvenskolan Södra som har sin
undervisning där. Verksamheten prognositerar ett minusresultat på – 400 tkr. Tre personer har nyanställts
fr o m oktober. Det finns även ytterligare personalkostnader som tillhör verksamheten för undervisande
lärare som belastar Järvenskolan Södra.
Anledningen till att Järvenskolan Tallås prognostiserar underskott är precis som på Södra att
tilläggsbeloppen för hösten är mycket lägre än tidigare beräknat samt att det blev färre elever till hösten.
Nu i november försämras prognosen ytterligare vilket bland annat beror på ökade kostnader för
kompetensutveckling i samband med läslyftet.

Grundsärskolan
Prognosen för grundsärskolan är -600 tkr.
Elevantalet för hösten är lägre än under vårterminen. Grundsärskolan har för höga kostnader i
förhållande till elevantalet. Problemet finns både inom grundsärskolans fritidsverksamhet och inom
skolverksamheten.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har en prognos för året på + 950 tkr.
Duveholm 1 ökar på sitt prognostiserade överskott väldigt mycket. Anledningen är att antalet elever på
Introduktionsprogrammet med inriktning språk är ca 25 fler elever fler än beräknat till höstterminen. Det
gör att det finns behov av mer personal. De nyanställningar som gjorts har inte tillkommit förrän i slutet
på året och generar inte så mycket kostnader detta år. Det finns även ett behov av att utöka
studiehandledningen men här saknas rätt kompetens. Anledningar till att resultatet förbättras ytterligare
är att personalkostnaderna för hösten varit lägre än beräknat på grund av en del sjukskrivningar samt att
ett antal tilläggsbelopp beviljats som inte tidigare prognostiserats. Språkintroduktionen är väldig svår att
planera och organisera bemanning då det är svårt att prognostisera antalet elever.
Att Ellwynska skolan har en sämre prognos än tidigare beror främst på att retroaktiva löneökningar för
sommaren har fallit ut på enheten då personalen fortfarande var anställd där fram till höstterminens start.
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Motsvarande minskning i personalkostnader finns på KTC1. På KTC1 är det ökade kostnader i samband
med flytten av Ellwynska som gör att de trots minskade personalkostnader inte visar ett plusresultat.
Den särskilda undervisningsgruppen på Duveholm 2 prognostiserar ett minusresultat på 200 tkr, vilket är
en liten förbättring jämfört med tidigare och det beror på att läromedelskostnaderna varit lägre än
beräknat.
Lindengymnasiet förbättrar sin prognos något till 500 kr plus, där anledningen är att enheten fortfarande
har ett antal sjukskrivningar där ersättare ej tagits in.

Gymnasiesärskolan
Prognosen för året är +300 tkr.
Intäkterna för skolpengen blev för hösten högre än beräknat och utökning av personal har gjorts men det
genererar inte lika höga kostnader som intäkter detta år.
Gemensamma verksamheter
Prognosen för året är +450 tkr.
I dagsläget prognositiserar KomTek, Kulturskolan, Elevhälsan och Andra gemensamma verksamheter ett
resultat på +/-0 vid årets slut.
Kartläggningsenheten Bryggan har under året haft en låg tillstömning av elever vilket bidraget till en
positiv prognos på 250 tkr för verksamheten. Under hösten bedrivs verksamheten som en ambulerande
verksamhet på prov.
Studie- och yrkesvägledning räknar med att vid året slut redovisa ett positivt resultat på 200 tkr på grund
av att de tillförts budget för fler elever men just nu inte ser behovet av att anställa mer personal samt att
personalkostnaderna varit lägre än beräknat under första halvåret.

Förvaltningscentralt
Prognosen för året är + 900 tkr.
För 2017 budgeterades för två nya förskolechefstjänster men dessa tjänster tillsattes först i augusti. Det
budgeterades även för en ny tjänst i och med byggnationen av nya skolor, vilken tillsattes i maj. Dessa
vakanser bidrar till ett prognosticerat positivt resultat vid årets slut.
Ännu har inte några beslut tagits om nyttjande av bildningsförvaltningens buffert vilket gör att prognosen
för bufferten just nu är + 2 000 tkr.
Bildningsförvaltningen kommer för 2017 att få ta kostnaderna för de högre måltidspriser och städpriser
som uppkommit med anledning av utbyggnationen av förskolan. Detta finns inte med i
bildningsförvaltningens budgetram 2017. Kostnaden beräknas till 1 200 tkr. Utöver detta har
bildningsnämnden hyreskostnader på 900 tkr för förskolan Karossen vilket förvaltningen inte fått
kompensation för i budget.

Resursfördelning
Prognosen för året är + 1 900 tkr
Antalet barn i förskola låg under våren över budgeterat antal. I augusti flyttades 6-åringarna upp till
förskoleklass samtidigt som nya barn skolades in i förskolan vilket gjorde att antalet barn i förskola
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minskade just denna månad. Prognosen för hösten pekar på att antalet barn i förskolan även då kommer
att ligga över budget vilket gör att utbetalningen av skolpeng beräknas hamna ca. 8 000tkr högre än
budgeterat.
Inom grundskolan och gymnasieskolan har antalet elever under hela året legat under budgeterat antal och
detta kommer med största sannolikhet att fortsätta under resten av året. Prognosen för hösten är ett
överskott på 8 000 tkr för grundskolan (inkl. grundsärskolan) och ett överskott på 5 000 tkr för
gymnasieskolan (inkl. gymnasiesärskolan). Kostnaden för skolpeng till fritidshemmen beräknas bli 3 200
tkr lägre än budgeterat på grund av färre elever.
Antalet barn och elever som beviljades tilläggsbelopp ökade under våren och då även kostnaderna för
tilläggsbelopp. Efter att detta uppmärksammades gjordes en översyn och efter att åtgärder vidtagits har
prognosen sjunkit något. Just nu beräknas kostnaden för tilläggsbelopp i slutet av året att landa 6 400 tkr
högre än budgeterat.
Samtidigt som kostnaderna för tilläggsbelopp ökar, stiger även kostnaderna för skolgång för placerade
elever. Detta handlar exempelvis om kostnader för skolgång för elever som socialförvaltningen i
Katrineholm placeras på HVB-hem i annan kommun. Dessa kostnader följs noggrant.

Nämnd
Prognosen för året är +150 tkr.
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2 Investeringar
2.1 Helårsprognos
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3 Redovisning per samordningsområde och
verksamhet
Sammanställning per samordningsområde
Prognos helår

Prognos f.g månad

-100
-800
-900

0
-500
-500

-200
0
400
500
700

-200
0
200
300
300

-200

-200

-300
-300

-300
-300

-400
300
-100

-400
300
-100

-400

-400

100
0
100

100
0
100

-100
-400
500
0

0
-400
500
100

-600
-600

-550
-550

-500

-350

700
0
0

700
0
0

Nord
Förskola
Fsk Nord 1
Fsk Nord 2
Förskola Nord
F-6
Bie
Julita
Väster
Öster
F-6 Nord
Totalt Nord

Öst
Förskola
Förskolor Öst
Förskola Öst
F-6
Björkvik
Sandbäcken skola
F-6 Öst
Totalt Öst

Syd
Förskola
Fsk syd 1
Fsk syd 2
Förskola Syd
F-6
Skogsborg
Sköldinge skola
Valla skola
F-6 Syd
Grundsärskola
Nävertorps grundsärskola
Grundsärskola
Totalt Syd

Väst
Förskola
Fsk Väst 1
Fsk Väst 2
Fsk Väst 3
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Förskola Väst
F-6
Nyhem F-6
Forssjö
Strångsjö
F-6 Väst

700

700

100
0
0
100

100
0
0
100

Totalt Väst

800

800

-1 200
-700
-400
-2 300

-1 200
-500

-300
0
-650
1 600
-200
500
950

-100
0
-700
900
-300
400
200

300
300
1 250

100
100
300

0
0
0
250
0
200
0
450

0
0
0
250
0
200
0
450

1 000
0
-2 100
2 000
900

1 000
0
-2 100
2 000
900

Nämnd

150

150

Totalt egen regi

150

-50

7-9
Järvenskolan Södra
Järvenskolan Tallås
Perrongen
Totalt 7-9

-1 700

Gymnasieskola
Ellwynska
KTC 1
KTC 2
Duveholm 1
Duveholm 2
Linden
Totalt Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan
Totalt Gymnasiesärskola
Totalt Gymnasieskola

Gemensamma verksamheter
KomTek
Kulturskola
Modersmål och studiehandledning
Kartläggningsenheten Bryggan
Elevhälsa
Studie- och yrkesvägledning
Andra gemensamma verksamheter
Totalt gemensamma verksamheter

Förvaltningscentralt
Förvaltningsledning och administration
Skolskjuts och reseersättning
Kommuninterna tjänster
Buffert
Totalt förvaltningscentralt
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Resursfördelning
Förskola inkl. pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Fritidsgårdar
Tilläggsbelopp
Totalt resursfördelning
Totalt bildningsförvaltning

Sammanställning per verksamhet
Förskola
F-6
7-9
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Gemensamma verksamheter
Förvaltningscentralt
Resursfördelning
Nämnd
Totalt bildningsförvaltning

-8 000
0
9 000
-1 000
3 200
5 000
0
100
-6 600
1 700

-8 000
0
9 000
-1 000
3 200
5 000
0
100
-6 400
1 900

1 850

1 850

Prognos helår

Prognos helår

-400
700
-2 300
-600
950
300
450
900
1 700
150
1 850

0
400
-1 700
-550
200
100
450
900
1 900
150
1 850
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4 Barn- och elevutveckling
4.1 Förskola

Antal barn i förskola
Egen regi

Extern vht

41

42

42

41

43

43

42

1771

1816

1846

1886

1906

1904

1895

jan

feb

mar

april

maj

juni

juli

32

42

1682

1770

aug

sep

okt

nov

dec

I september var totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1770, av dessa var 11
barn från andra kommuner. Ytterligare 42 barn i förskolan fanns i extern regi samt i annan
kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 2 %.

4.2 Grundskola

Elevutveckling grundskolan
Egen regi

Extern vht

315

312

311

310

315

312

318

318

318

3802

3814

3813

3811

3818

3810

3757

3757

3757

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Antalet elever i Katrineholms kommuns grundskolor inklusive förskoleklasser har till och med
september minskat med 45 elever sedan årets början och uppgick i september till 3 757. Av det
totala antalet elever i kommunal regi var 126 från en annan kommun och 14 asylsökande.
Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare 318 elever folkbokförda i Katrineholm. Detta
motsvarade drygt 8 % av det totala antalet elever.
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4.3 Fritidshem

Antal barn i fritids
Egen regi
7

8

8

8

8

Extern vht
11

8

13

8

1469 1458
1361 1340 1328 1318 1300 1280
1209

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Antalet barn i kommunens fritidshem har ökat med 97 barn sedan årets början och uppgick i
september till 1 458 barn. Knappt en procent av barnen i fritidshem fick sin omsorg hos en
friskola eller hos en annan kommun.

4.4 Gymnasieskola

Elevutveckling gymnasieskolan
Egen regi

184

183

180

178

179

177

Extern vht
143

143

143

1422 1421 1415 1411 1400 1390 1487 1487 1487

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

I september fanns 1 487 gymnasielever i Katrineholms skolor. Av dessa var 342 elever från
annan kommun, vilket var 18 färre än vid årets början. Vid samma tidpunkt fanns 143
Katrineholmselever som läste på annan ort, vilket motsvarade drygt 11 %.
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Datum

Vår beteckning
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2017-12-06

BIN/2017:78 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Johanna Siverskog

Bildningsnämnden

Förslag fördelning av internbudget 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2018, i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 §186 och att fastställa den däri angivna
driftsbudgetramen för 2018 enligt följande:
Budget 2017

Budget 2018

Netto
Nämnd

Intäkter

Kostnader

1 445

-

1 345

1 345

1 631

71 573

69 942

Förvaltningsledning
och administration

65 546

Skolskjutsar och
reseersättning

18 175

-

18 175

18 175

Kommuninterna
tjänster

149 540

-

158 568

158 568

Komtek

-

Netto

1 434

-

50

1 412

1 362

Kulturskola

10 945

-

1 456

12 400

10 944

Modersmål och
studiehandledning

12 112

-

11 229

11 229

Kartläggningsenheten
Bryggan
Elevhälsa

1 000

-

2 000

2 811

811

22 428

-

300

23 831

23 531

Studie- och
yrkesvägledning

4 170

-

4 259

4 259

Andra gemensamma
verksamheter

3 097

-

4 799

4 799

-

-

900

900

Alla ska med
Förskola inkl.
pedagogisk omsorg

124 180

-

25 914

161 944

136 030

12 356

-

13

13 706

13 693

178 950

-

12 597

185 531

172 934

Grundsärskola

22 830

-

9 353

34 570

25 217

Fritidshem

34 328

-

9 298

41 268

31 970

Gymnasieskola

82 420

-

35 819

113 065

77 247

9 150

-

6 900

16 045

9 145

506

-

506

506

41 156

-

41 374

41 374

795 768

-105 331

919 311

813 980

Förskoleklass
Grundskola

Gymnasiesärskola
Fritidsgårdar
Tilläggsbelopp
Totalt
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Datum

Vår beteckning

2017-12-06

BIN/2017:78 - 042

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 kommer bildningsförvaltningen att på olika sätt prioritera insatser för att
vara Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och
behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bland annat vill bildningsförvaltningen
fortsätta att uppmuntra personal att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Särskilt
prioriterade är ämnesområden där kommunen har brist på personal. För att möjliggöra
nedsättning i tid för dessa personer vill bildningsnämnden avsätta 1,5 mnkr för detta
ändamål 2018. Bildningsförvaltningen kommer även att fortsätta att arbete med olika
insatser för att minska sjukskrivningstalen i förskolan. Bland annat vill
bildningsförvaltningen erbjuda personal i förskolan hälsoundersökning som en del i ett
hälsofrämjande arbete.
Från hösten 2018 planerar bildningsförvaltningen att samla alla verksamheter som rör
elever som av olika skäl behöver ha sin skolgång placerad i särskild
undervisningsgrupp eller elever som befinner sig i hemmet istället för i skolan under
en och samma rektor och en enhet, en så kallad resursskola.
Resursskolan kommer att ansvara för elever från grundskola och gymnasieskola dvs så
länge eleverna finns inom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet i resursskolan
kommer att kännetecknas av stor flexibilitet där skolan möter varje individ utifrån hens
förutsättningar. Resursskolan kommer till sitt förfogande ha elevcoacher, lärare,
fritidsledare, SYV och elevhälsans olika specialfunktioner.
Under hösten 2017 har PWC gjort en utredning gällande ekonomistyrningen inom
gymnasie- och gymnasiesärskolan i Katrineholm. Beroende på vilka
förbättringsområden utredningen kommer att peka på så kommer det att behöva
tillskapas aktiviteter under 2018.
Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad. Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt
18 nya förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska ytterligare cirka 200
förskoleplatser öppnas. De nya platserna skapas vid Bäverhyddan/Junibacken,
Karossen och Örnen.
Ärendets handlingar
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1 Inledning
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under
mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet
fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för
nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån
kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens
övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti.
Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget,
som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I
den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det
kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med
budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan
med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska
genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.
Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens
styrsystem.

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.
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1.3 Volymutveckling
1.3.1

Bildningsnämnden
Volymmått

Prognos
2017

Prognos
2018 enl.
SCB

Utfall 2016

Utfall 2017

Vår

Höst

Vår

Höst

Antal barn i förskola inkl. pedagogisk
omsorg

1776

1709

1865

1810

1917

Antal elever i grundskola

3803

3843

3873

3831

3891

Antal elever i grundsärskola

91

95

96

91

86

Antal barn i fritidshem

1329

1412

1321

1428

1379

Antal elever i gymnasieskolan

1156

1176

1172

1221

1216

Antal elever i gymnasiesärskolan

39

36

35

37

37

Antal barn i kulturskolans verksamhet
(ämneskurs)

627

625

651

675

675

Antal pågående ärenden inom
Elevhälsan

648

745

793

805

815

Antal elever IKE kartläggningsenhet

25

5

6

11

4

Antal barn inskrivna i omsorg på
obekväm tid

32

39

31

27

29

Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

638

665

665

670

670

Under flera år har antalet barn i förskolan ökat. Detta beror på att det skedde en uppgång i
antalet födda barn 2012, en uppgång som sedan dess har hållit sig stabil. Åren innan 2012
varierade antalet barn som föddes per år men snittet låg på cirka 370 barn per år. Från 2012 och
framåt har antalet födda barn legat stabilt kring 410-420 barn. Detta gör att det varje år de
senaste fem åren har skrivits in en betydligt större grupp barn på förskolan än vad som har
skrivits ut ur förskolan för förskoleklass.
Denna ökning i antalet födda barn kommer att påverka grundskolan från och med 2018.
Det stora inflöde av nyanlända elever som bildningsförvaltningen kunnat se de sista åren har
stannat av 2017 och beräknas fortsätta vara lågt under 2018. Detta gör att framtiden för
kartläggningsenheten Bryggan för närvarande utreds och under hösten 2017 har verksamheten
på prov varit ambulerande.
Antalet elever i grundsärskolan har ökat de sista åren och Katrineholm har en betydligt högre
andel elever mottagna i särskolan än snittet i riket. I Katrineholm är andelen cirka 2% medan
den i riket är 1%. Detta bidrar till att även antalet integrerade särskoleelever ökar. Behoven hos
dessa elever varierar kraftigt vilket gör det svårt att planera verksamheten kring dessa elever. I
dagens resursfördelningsmodell kompenseras inte bildningsförvaltningen extra för dessa elever.
Antalet elever i gymnasieskolan har varit relativt stabilt de sista åren och beräknas vara fortsatt
stabilt även under de kommande åren då årkullarna de kommande åren inte varierar så mycket i
storlek. Katrineholms gymnasieskola påverkas även av antalet elever till och från andra
kommuner. Även dessa grupper beräknas vara oförändrade de kommande åren.
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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
År 2030 har Katrineholm som mål att vara 40 000 invånare. Detta innebär en stor ökning av
antalet barn i kommunens förskolor och skolor. En viktig förutsättning för att locka nya invånare
till kommunen är attraktiva förskolor och skolor.
I Katrineholms kommuns skolplan lyfts det fram att skolorna i Katrineholm bland annat satsar
på företagsamhet och innovation. Bildningsförvaltningen vill under 2018 fortsätta sitt arbete
med att uppmuntra och stimulera unga personers entreprenörskap. Ett sätt att göra detta är att
Katrineholms gymnasieskolor fortsätter sitt samarbete med Ung Företagsamhet (UF). Genom
Ung Företagsamhet får flickor och pojkar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap. Från 2018 avsätts budgetmedel för att bekosta den
lokala UF-mässan.
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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 och fler barnfamiljer väljer
att flytta till Katrineholm behöver bostadsbyggandet åtföljas av en fortsatt utbyggnation av
förskolan och skolan i Katrineholm.
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2018-2020 slås det fast att en rad nya
detaljplaner ska tas fram under 2018. Dessa nya detaljplaner gällande utveckling av bland annat
en helt ny stadsdel på Norr och nya bostäder vid Duvestrand kan komma att påverka
kommunens den kommande planeringen av förskolor och skolor i Katrineholm.
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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
Utbyggnad av förskolan och skolan
Den fortsatta befolkningstillväxten och målet om 40 000 invånare år 2030 innebär en stor
ökning av antalet barn i kommunens förskolor och skolor. Kommunen står inför historiskt stora
investeringar för att möta behoven, investeringar som också skapar nya förbättrade
förutsättningar för verksamheterna genom moderna och attraktiva lärmiljöer.
Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad. Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt 18 nya
förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska ytterligare cirka 200 förskoleplatser öppnas. De
nya platserna skapas vid Bäverhyddan/Junibacken, Karossen och Örnen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i särskilt uppdrag till 2018 att i samråd med
bildningsförvaltningen lokalisera var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån den
långsiktiga planen för förskolans utbyggnad.
Under 2018 inleds arbetet med en omfattande utbyggnad av Sandbäcksskolan. Under 2018
kommer även arbetet med den nya 7-9 skolan i centrum och den nya f-6 skolan på norr att
fortskrida.
Tidigare lokalutredningar har föreslagit en samlad gymnasieskola i Katrineholms kommun. För
att kunna ta nästa steg, att flytta Lindengymnasiet, skulle lokalerna på Duveholm behöva utökas.
Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda för och nackdelar med en samlad gymnasieskola i
Katrineholms kommun.
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan
Under flera år har det pågått ett intensivt arbete med att höja betygsresultaten i Katrineholms
skolor. Trots detta ligger resultaten för Katrineholms elever fortfarande lägre än riket och även
lägre än kommuner med liknande förutsättningar. Både i Katrineholm och på nationell nivå är
det tydligt att elevernas socioekonomiska bakgrund till hög grad påverkar deras resultat.
Skolverkets lägesbedömning 2017 (Rapport 455) pekar på fyra utvecklingsområden:
•
•
•
•

en skola som möter varje elev
strategier för lärarförsörjning
kvalitet i varje skolform
skolans förmåga att möta nyanlända elever

Syftet med Skolverkets lägesbedömning är att ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete på
nationell och lokal nivå. De utvecklingsområden som Skolverket lyfter fram stämmer väl
överens med utmaningarna i Katrineholm.
Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms förskolor och skolor ytterligare och se till att
resultaten och trygghet och trivseln förbättras har startats 2017 och kommer att fortsätta 2018.
Bildningsförvaltningen har satt som delmål att öka meritvärdet och behörigheten till
gymnasieskolan från och med våren 2018 och att 2021 hamna bland de 25 % bästa kommunerna
7

Bildningsnämnden

i Sverige i Öppna jämförelser för grundskolan och gymnasieskolan.
Fokus på kunskapsresultaten kommer omfatta hela styrkedjan från barn och elever till
förvaltningsledning och i perspektivet 1-19 år.
För att nå målen kommer satsningar, enligt bildningsförvaltningens skolplan och
verksamhetsplan, att fokusera på:
•
•
•
•

Individen i fokus - lärares ledarskap i barngruppen/klassrummet, nolltolerans mot
diskriminering och kränkande behandling
Språk och matematik - fokus på språk och matematik
Likvärdig utbildning - säkerställa likvärdigt och tidigt stöd för alla barn och elever
Demokrati och värdegrund - fortsatt fokus på värdegrundsarbetet

I linje med detta kommer det systematiska kvalitetsarbetet att fokusera på barn och elevers
kunskapsutveckling och normer och värden.
Under läsåret 2016/2017 har Katrineholms kommun deltagit i den statliga satsningen
”Samverkan för bästa skola”. Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att i dialog med
huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom
och mellan skolor. Arbetet blir en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. De skolor
som valts ut är Järvenskolan Södra, Skogsborgsskolan och Nyhemsskolan. Utvecklingsarbetet
pågår under 3 år.
Studiehandledning på modersmål är ett viktigt verktyg för nyanlända elever. I dagsläget har alla
elever som varit max tre år i Sverige rätt till studiehandledning under en timme per vecka som
bekostas av centrala medel. Under våren 2018 kommer bildningsförvaltningen fortsätta att titta
på möjligheten att öka detta så att det omfattar fyra år istället för tre år.
Under 2018 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. Den nationella it-strategien fastslår bland annat att den
30:e juni 2018 ska personal som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem ha
tillgång till ett personligt digitalt verktyg. För Katrineholms del återstår digitala verktyg för
personal i fritidshem då personal i förskola och skola redan fått tillgång till personaliga digitala
verktyg. Den nationella it-strategien fastslår också att år 2020 ska barn i förskola och
förskoleklass ha ett digitalt verktyg per fem barn.
Under 2018 kommer det ske ett arbete för att öka likvärdigheten gällande tillgången till
projektorer på kommunens förskolor. De förskolor som idag inte har tillgång till denna typ av
utrustning kommer att tillföras det.
Fortbildningsinsatser för att stärka personalen digitala kompetens och inspirera till lustfyllt
lärande fortsätter under 2018.
Från 2018 får skolan ett tydligare uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Digital
kompetens tydliggörs i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner, förändringen träder i kraft första
juli 2018. Från samma tidpunkt förs även programmering in som en del i kursplanerna för
matematik och teknik. Från 2018 eller 2019 sker samma förändring i förskolans uppdrag.
Ett arbete måste ske i kommunen för att kunna möta dessa förändringar 2018 och framåt och
medel avsätts i budget för de kostnader detta eventuellt kan medföra.
Det finns på nationell nivå förslag om att förskoleklass ska bli obligatorisk och även förslag
gällande förändringar av B-språk. Även för detta har bildningsförvaltningen avsatt medel för de
kostnader som detta eventuellt kan uppstå.
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Sedan några år har Katrineholms kommun tagit del av de statliga satsningarna lågstadielyftet
och fritidshemslyftet. Satsningarnas syfte är höja kvaliteten och att ge pedagogerna mer tid med
varje elev/barn. Katrineholm har tilldelats en bidragsram på cirka 14,5 mnkr för läsåret 2017/18
vilket möjliggör ett tillskott på cirka 30 årsarbetare. Bidraget beslutas årligen vilket gör att
kommunen i dagsläget inte vet om bidraget kommer att vara tillgängligt läsåret 2018/19. Dessa
ettåriga bidragsbeslut skapar osäkerhet i verksamheten.
I samverkan mellan bildningsnämnden och service- och tekniknämnden ska måltidspedagogik
på kommunens förskolor fortsätta att utvecklas under 2018. Service- och tekniknämnden bidrar
med både kockkompetens och dietistkompetens. Tillsammans med bildningsförvaltningens
pedagoger kan mat och måltider integreras i det pedagogiska arbetet.
Service- och tekniknämnden vill med måltidernas hjälp förbättra förutsättningarna för bättre
studieresultat. Att bjuda på frukt i skolan är ett alternativ, som skulle kunna möjliggöras av att
ett ”fruktbidrag” från Jordbruksverket eventuellt lanseras under 2018.
Trygga barn och ungdomar som mår bra
En familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar
ska startas i samverkan med landstinget. Familjecentralen kommer att finnas i de lokaler som
Nävertorps vårdcentral använder idag. Målet är att familjecentralen ska öppna senast i januari
2019.
I dagsläget bedrivs ingen öppen förskola i kommunal regi. Införandet av familjecentral innebär
en utökning motsvarande två tjänster för att driva en öppen förskola med öppettider på 4
timmar/dag plus annan riktad gruppverksamhet. En preliminär beräkning visar på att kostnaden
för detta skulle uppgå till ca. 1,2 mnkr årligen för bildningsförvaltningen. Elevhälsans
verksamhet kommer vid behov att kunna integrera sina insatser kring ett barn med behov av
särskilt stöd på en familjecentral och på så sätt snabbt få kontakt med socialtjänst och Landsting.
Bildningsförvaltningen har idag ett väl fungerande arbete med elever som av olika skäl behöver
ha sin skolgång placerad i särskild undervisningsgrupp eller elever som befinner sig i hemmet
istället för i skolan. Från hösten 2018 planerar bildningsförvaltningen att ha alla dessa olika
verksamheter samlade under en rektor och en enhet, en så kallad resursskola.
Resursskolan kommer att ansvara för elever från grundskola och gymnasieskola dvs så länge
eleverna finns inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Arbetet i resursskolan kommer att kännetecknas av stor flexibilitet där skolan möter varje
individ utifrån hens förutsättningar. Resursskolan kommer till sitt förfogande ha elevcoacher,
lärare, fritidsledare, SYV och elevhälsans olika specialfunktioner.
Idag har bildningsförvaltningen verksamhet för elever i grundskolan som behöver gå i särskild
undervisningsgrupp, verksamhet för elever på gymnasieskolans individuella program som
behöver en lugnare miljö med färre elever i gruppen, verksamhet för elever som hör till
kategorin ”hemmasittare” eller "elever med lång och oroande frånvaro" - som vi hellre säger.
Bildningsförvaltningen ingår också i projektet #jagmed där syftet är att förebygga avhopp från
åk 9 och uppåt och istället hitta vägar tillbaka till skolan för eleven.
Tanken är att alla ovanstående verksamheter ska samlas under en chef för att vi ska kunna möta
kommunens elever på bästa möjliga sätt just utifrån hens förutsättningar och behov.
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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
I kommunplanen tydliggörs att kommunen har ett särskilt ansvar för att verka för att barn och
ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Familjer och enskilda med sociala
problem ska stöttas på ett tidigt stadium. Ansvaret för detta arbete ligger främst på socialtjänsten
men även förskola och skola involveras i detta arbete. En insats som pågår är SamTid som är ett
samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
I kommunplanen framgår också att det vid sidan av det sociala arbetet behövs ett aktivt brottsoch skadeförebyggande arbete. Genom det samverkansavtal som finns tecknat mellan polisen
och Katrineholms kommun involveras bildningsförvaltningen bland annat genom ett åtagande
att arbeta förebyggande mot klotter och skadegörelse samt genom att åta sig att föra en dialog
med elever, lärare och föräldrar kring alkohol, droger och brott.
Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras i samarbete mellan kommunen, KFAB,
polisen, räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster. I samband med trygghetsvandringarna
förebyggs, upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till ökad trygghet och säkerhet.
En översyn och en förstärkning av säkerheten vid Katrineholms högstadie- och gymnasieskolor
har gjorts. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för ökad säkerhet och trygghet. Under 2018
görs bland annat en satsning på att bygga om duschar och omklädningsrum i Järvenhallen.
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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
I Katrineholms kommuns skolplan lyfts det fram att kulturskolan ska ge eleverna möjlighet till
en meningsfull fritidssysselsättning genom att flickorna och pojkarna får möjlighet att utveckla
sina konstnärliga färdigheter, i exempelvis musik, dans, teater och skapande.
I skolplanen tydliggörs också att kulturskolan ska stödja arbetet med estetiskt lärande i förskolor
och skolor och bidra till ökad måluppfyllelse. Sedan 2016 har kommunen kunnat ta del av
musik- och kulturskolebidraget. Detta har möjliggjort att kulturskolan har kunnat nå flera elever
och detta arbete kommer att fortsätta även 2018 under förutsättning att kulturskolan kommer att
fortsätta få bidrag.
Teknik- och entreprenörskolan KomTek ska på samma sätt bidra till att utveckla teknikintresset
bland barn och ungdomar oavsett kön samt vara ett stöd i skolornas teknikundervisning.
För att utveckla kultur- och fritidslivet för barn och unga sker en omfattande
förvaltningsövergripande samverkan. Under 2018 kommer konceptet Lyckliga gatorna med
kostnadsfria aktiviteter för barn och unga samt gatufester att vidareutvecklas i samverkan mellan
föreningsliv och andra aktörer. Målet är trygg och meningsfull fritid för barn och unga samt
ökad trygghet, gemenskap och engagemang i bostadsområdena.
Ett område som lyfts fram i kommunplanen är den roll biblioteken kan ha för att stimulera
läsintresset hos kommunens flickor och pojkar. Under 2018 kommer flera av kommunens skolor
att delta i den statliga satsningen läslyftet. På Tallåsskolan kommer detta att ske i samverkan
med skolbibliotekarien. Läslyftet syftar bland annat till att öka läsförmågan/läsförståelsen för
alla elever.
Kulturskolan planerar två större evenemang samt en Luciaföreställning 2018. Med anledning av
dessa storföreställningar får Kulturskolan även 2018 behålla det tillfälliga evenemangsbidrag
som de tillfördes 2017. Kulturskolan fick även tillgång till nya lokaler under hösten 2017. Under
2018 kommer det att avsättas medel för att upprusta och utrusta dessa lokaler.

11

Bildningsnämnden

7 Hållbar miljö
Övergripande mål
•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen kommer 2018 att fortsätta sitt
arbete för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Detta för att bidra till
miljön och att hålla nere livsmedelskostnaderna.
Under de sista åren har ett arbete pågått med klimatsmart ekomat i bland annat kommunens
förskolor och skolor. För kommunens barn och unga har detta inneburit att måltiderna innehåller
mer vegetabilier och att vissa råvaror främst serveras under säsong. Även detta arbete kommer
att fortsätta att utvecklas under 2018.
För att ytterligare stärka den positiva måltidsmiljön kommer uteplatser att byggas vid skolor.
Uteplatserna blir en naturlig samlingsplats och ger även möjlighet att bedriva pedagogisk
verksamhet utomhus.
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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
Digitalisering och effektivisering
Under 2018 kommer fortsatt fokus i kommunen att läggas på digitalisering. Digitaliseringen
sker dels genom att erbjuda e-tjänster, dels genom att införa ny teknik som underlättar i
kommunens verksamheter. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att fortsätta att utveckla
verksamheterna genom digitalisering och nya e-tjänster.
Idag upplever bildningsförvaltningen stora problem med att förvaltningens personal finns på
dubbla domäner ADM och EDU. Arbetet med att flytta all personal till ADM nätet behöver ske
2018.
För att möta målet om god ekonomisk hushållning ökar kommunens ambitionsnivå gällande
analys av resultat och investeringar, prognossäkerhet samt avtalstrohet.
Nuvarande städavtal går ut september 2018. En förändrad kostnadsbild förutses som påverkar
hela kommunen. Till höstterminen 2018 kommer även en ny upphandling gällande skolskjuts att
träda i kraft. Detta kan komma att innebära förändrade kostnader för kommunen.
I april 2017 presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionens förslag
handlar till stor del om skolans styrning, exempelvis resursfördelning och skolvalssystem. Om
Skolkommissionens förslag får några effekter på skolans styrning och i såna fall vilka går inte
att säga då det ännu inte finns några beslut kopplade till slutbetänkandet.
I Katrineholm styrs resursfördelningen i dagsläget till viss del av enheternas storlek och inte i så
stor utsträckning som det skulle behöva göras av elevernas behov. Forskning visar på att
kommuner behöver omfördela en större andel resurser utifrån socioekonomiska faktorer för att
verkligen kunna göra skillnad i betygsresultaten. En större socioekonomisk omfördelning än vad
dagens resursfördelning medger skulle dock göra att de mindre enheterna/landsbygdsenheterna
skulle ha svårt att klara sig ekonomiskt.
Under hösten 2017 har PWC gjort en utredning gällande ekonomistyrningen inom gymnasieoch gymnasiesärskolan i Katrineholm. Beroende på vilka förbättringsområden utredningen
kommer att peka på så kommer det att behöva tillskapas aktiviteter under 2018.
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Kommunens webbplats behöver moderniseras utifrån besökarnas behov och förväntningar.
Kommunen avsätter medel för detta ändamål 2018. Arbetet fortsätter också med att utveckla
bildningsförvaltningens skolportal, Lärknuten, för att underlätta åtkomsten till digitala system
för elever, personal och vårdnadshavare.
Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning
Katrineholms kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla
kompetenta och erfarna medarbetare.
Ett steg i att öka attraktionskraften har varit införandet av heltid som norm. Heltid som norm får
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full genomslagskraft 1 juli 2018. Bildningsförvaltningen ser vissa farhågor i detta då
genomförandet initialt medför merkostnader. Med tanke på legitimationskrav kan det vara svårt
att kombinera tjänster. En annan utmaning är att hitta kombinationstjänster som är attraktiva.
För att åstadkomma detta går det år mycket tid för samordning mellan verksamheter.
Bildningsförvaltningen genomför kartläggning och analys av arbetet under hösten 2017.
Under 2018 måste bildningsförvaltningen fortsätta att prioritera insatser som leder till att
sjukfrånvaron inom främst förskolan minskar. Bildningsförvaltningen har tillsammans med
övriga förvaltningar i kommunen fått i uppdrag att minska sjukfrånvaron. Delmålet är att få ner
den totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till högst 6% under planperioden. Under 2017
har en kartläggning genomförts per enhet för att göra analys och åtgärder för att minska
sjukfrånvaron, detta arbete behöver fortsätta och fördjupas under 2018. Åtgärder som har
planerats efter kartläggningen är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom området förebyggande och
hälsofrämjande arbetsplatser
Regelbunden uppföljning av personalfrågor på skolledarnivå i samarbete med
personalkontoret
Starta upp Förebyggande sjukpenning – ett projekt tillsammans med personalkontoret
och försäkringskassan
Medarbetarenkät – analys och åtgärder utifrån resultat på övergripande nivå och på
enhetsnivå
Förbättra vikariesituationen
Tätare uppföljning av insatser inom företagshälsovården
Följa upp kostnader för bildningsförvaltningen när det gäller insatser inom
företagshälsovården.
Erbjuda personal i förskolan hälsoundersökning som en del i ett hälsofrämjande arbete

Bildningsförvaltningen har en gemensam vikarieförmedling för samtliga verksamheter. Under
ett år skrivs cirka 300 vikarier in i förmedlingen. Trots detta är det ofta brist på kompetenta
vikarier inom förskola, skola och fritidshem. Verksamheten utrycker behov av mer utbildning
för vikarier innan de kommer ut i verksamheten. Under 2018 behöver det ske en utveckling av
vikarieförmedlingen. Bildningsförvaltningen behöver titta på andra alternativ såsom pool
alternativt överanställning.
Bildningsförvaltningen vill 2018 fortsätta att satsa på kompetensutveckling inom bristområden
genom att förstärka det statliga lärarlyftet med möjligheten att studera med till viss del
bibehållen lön.
Genom kommunens välfärdssatsningar har flera utbildningstjänster tillsatts. Förvaltningen
undersöker också möjligheter att inspirera och stötta anställda att vidareutbilda sig till
förskollärare och lärare.
Inför 2018 har det fattats beslut om en friskvårdssatsning i kommunen. Arbetet med friskvård
omfattar tre delar; friskvårdsbidrag; friskvårdsaktiviteter och hälsoinspiratörer.
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9 Driftsbudget
Budget 2017

Budget 2018

Netto
Nämnd

Intäkter
1 445

Netto

-

1 345

1 345

1 631

71 573

69 942

Förvaltningsledning
och administration

65 546

Skolskjutsar och
resersättning

18 175

-

18 175

18 175

Kommuninterna
tjänster

149 540

-

158 568

158 568

Komtek

-

Kostnader

1 434

-

50

1 412

1 362

Kulturskola

10 945

-

1 456

12 400

10 944

Modersmål och
studiehandledning

12 112

-

11 229

11 229

Kartläggningsenheten
Bryggan
Elevhälsa

1 000

-

2 000

2 811

811

22 428

-

300

23 831

23 531

Studie- och
yrkesvägledning

4 170

-

4 259

4 259

Andra gemensamma
verksamheter

3 097

-

4 799

4 799

Alla ska med

-

900

900

124 180

-

25 914

161 944

136 030

12 356

-

13

13 706

13 693

178 950

-

12 597

185 531

172 934

Grundsärskola

22 830

-

9 353

34 570

25 217

Fritidshem

34 328

-

9 298

41 268

31 970

Gymnasieskola

82 420

-

35 819

113 065

77 247

9 150

-

6 900

16 045

9 145

506

-

506

506

41 156

-

41 374

41 374

795 768

-105 331

919 311

813 980

Förskola inkl.
pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

Gymnasiesärskola
Fritidsgårdar
Tilläggsbelopp
Totalt

-

I övergripande plan med budget 2018-2020 som beslutades av kommunfullmäktige den 20
november 2017 tilldelades bildningsnämnden en budget för 2018 på 813 980 tkr.
Samtliga budgetramar och skolpengar har räknats upp med anledning av löneuppräkningar 2017
samt räknats ned med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg 2018. I respektive
ram/skolpeng finns också ett antagande om löneökningar på 2,5% för avtalsperioden aprildecember 2018.
Nämnd
Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.
Förvaltningsledning och administration
Inom verksamheten på förvaltning budgeteras bland annat, ledning (förvaltningschef, biträdande
förvaltningschef, verksamhetschefer och skolledare), administration, verksamhetssystem mm.
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Inom området finns även bildningsförvaltningens buffert budgeterad.
Medel motsvarande 1,0 förskolechefer tillförs inför 2018. Medel avsätts även för att täcka
kostnader för eventuella kommande lagändringar och för att kunna förstärka stödet till rektorer
vid rektorsutbildning och vid nybyggnation.
Skolskjutsar och reseersättning
Här budgeteras kostnader för skolskjutsar för samtliga verksamheter. Samt kostnader för
reseersättning och inackordering till gymnasieskolan.
Kommuninterna tjänster
Inom verksamheten budgeteras kostnader för måltider, städ och vaktmästeri för för-, grund- och
gymnasieskola. Däremot omfattar det inte vaktmästeri i gymnasieskolan eftersom den drivs i
förvaltningens egen regi. Budgeten har räknats upp med beräknade löneökningar för 2018 samt
utökats med anledning av barn- och elevökning.
Även alla hyror avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och
gymnasiesärskola budgeteras här.
Komtek
Här budgeteras personal-, lokal- och materialkostnader för Komteks verksamhet.
Kulturskola
Kulturskolan får behålla det extra bidrag som de fick med anledning av 100-års jubileum 2017.
Detta för att täcka kostnader i samband med de planerade storföreställningarna samt luciafirandet 2018.
Modersmål och studiehandledning
Verksamheten omfattar både modersmål, modersmålsstöd i förskolan och studiehandledning.
Verksamheten har tillförts 223 tkr för ökat elevantal.
Kartläggningsenheten Bryggan
Verksamheten finansieras till största delen av medel från Migrationsverket (del av
schablonersättningen) och resterande del finansieras via skattemedel.
Elevhälsa
Elevhälsan tillförs 500 tkr som tidigare inkommit som ett internt bidrag. Utöver detta behåller
elevhälsan samma budgetram som 2017.
Studie- och yrkesvägledning
Här budgeteras kostnader för studie- och yrkesvägledning.
Andra gemensamma verksamheter
Verksamheten innefattar bland annat kostnader för simundervisning och skolbibliotek.
Förskola
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
Extern verksamhet
Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under
hösten 2017.
Socioekonomisk tilldelning
16
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I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 815 kr per barn till socioekonomisk
fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den
socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:
•
•
•

Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
Migrationsbakgrund – 25 %
Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning
Den totala tilldelningen per barn i förskolan faller 2018 ut enligt tabellen nedan:
Enhet

Grundpeng

Socioekonomi

Total skolpeng

Stavstugans förskola

77 435 kr

5 643 kr

83 079 kr

Berguvens förskola

77 435 kr

5 279 kr

82 714 kr

Regndroppens förskola

77 435 kr

5 225 kr

82 660 kr

Norrgårdens förskola

77 435 kr

5 172 kr

82 607 kr

Guldregnets förskola

77 435 kr

5 158 kr

82 593 kr

Örnens förskola

77 435 kr

5 042 kr

82 477 kr

Sörgårdens förskola

77 435 kr

5 014 kr

82 449 kr

Näverstugans förskola

77 435 kr

5 003 kr

82 438 kr

Lasstorps förskola

77 435 kr

4 928 kr

82 363 kr

Karossens förskola

77 435 kr

4 900 kr

82 335 kr

Borgens förskola

77 435 kr

4 896 kr

82 331 kr

Trädgårdens förskola

77 435 kr

4 792 kr

82 228 kr

Asplundens förskola

77 435 kr

4 768 kr

82 203 kr

Gersnäs förskola

77 435 kr

4 737 kr

82 173 kr

Påfågelns förskola

77 435 kr

4 695 kr

82 130 kr

Tjäderns förskola

77 435 kr

4 612 kr

82 047 kr

Häringe förskola

77 435 kr

4 577 kr

82 012 kr

Björkviks förskola

77 435 kr

4 516 kr

81 952 kr

Ängstugans förskola

77 435 kr

4 415 kr

81 850 kr

Ewa Ardnell Familjedaghem

77 435 kr

4 370 kr

81 805 kr

Bie förskola

77 435 kr

4 331 kr

81 766 kr

Fågelbo förskola

77 435 kr

4 224 kr

81 659 kr

Mysaks förskola

77 435 kr

4 193 kr

81 628 kr

Saltkråkans förskola

77 435 kr

4 174 kr

81 609 kr

Rävens förskola

77 435 kr

3 962 kr

81 398 kr

Backa förskola

77 435 kr

3 908 kr

81 343 kr

Kommunsnittet

4 815 kr

Genomsnittliga total skolpeng 2017:
Verksamhet

Kr/barn/år 2018

Förskola

82 251 kr

Grundskola
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
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Extern verksamhet
Antalet elever i externa verksamheter förväntas för vårterminen 2018 ligga kvar på samma nivå
som under höstterminen 2017. I prognosen för höstterminen 2018 gällande Kunskapsskola har
hänsyn tagits till avgående elever år 9 och tillkommande i år 4 och år 7.
Socioekonomisk tilldelning
I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 425 kr/elev i förskoleklass, 5 394
kr/elev i år 1-6 och 7 175 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan
de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras
på tre faktorer:
•
•
•

Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
Migrationsbakgrund – 25 %
Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning
Den totala tilldelningen per elev i grundskola faller 2018 ut enligt tabellerna nedan:
Förskoleklass

Socioekonomi

Grundpeng

Total skolpeng

Västra skolan

4 869 kr

28 713 kr

33 582 kr

Östra skolan

4 869 kr

28 713 kr

33 582 kr

Nyhemsskolan

4 725 kr

28 713 kr

33 438 kr

Strångsjö skola

4 398 kr

28 713 kr

33 111 kr

Valla skola

4 323 kr

28 713 kr

33 036 kr

Skogsborgsskolan

4 322 kr

28 713 kr

33 035 kr

Sköldinge skola

4 295 kr

28 713 kr

33 008 kr

Sandbäcksskolan

4 232 kr

28 713 kr

32 945 kr

Björkviks skola

4 034 kr

28 713 kr

32 747 kr

Bie skola

3 986 kr

28 713 kr

32 699 kr

Forssjö skola

3 949 kr

28 713 kr

32 662 kr

Julita skola

3 937 kr

28 713 kr

32 650 kr

Kommunsnittet

4 425 kr

1-6

Socioekonomi

Grundpeng

Total skolpeng

Östra skolan

6 046 kr

39 022 kr

45 067 kr

Västra skolan

6 045 kr

39 022 kr

45 066 kr

Nyhemsskolan

5 866 kr

39 022 kr

44 888 kr

Strångsjö skola

5 461 kr

39 022 kr

44 483 kr

Valla skola

5 367 kr

39 022 kr

44 389 kr

Skogsborgsskolan

5 364 kr

39 022 kr

44 386 kr

Sköldinge skola

5 332 kr

39 022 kr

44 354 kr

Sandbäcksskolan

5 253 kr

39 022 kr

44 274 kr

Björkviks skola

5 008 kr

39 022 kr

44 030 kr

Bie skola

4 948 kr

39 022 kr

43 969 kr

Forssjö skola

4 902 kr

39 022 kr

43 924 kr

Julita skola

4 886 kr

39 022 kr

43 908 kr
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1-6

Socioekonomi

Kommunsnittet

7-9

Grundpeng

Total skolpeng

Grundpeng

Total skolpeng

5 394 kr

Socioekonomi

Järvenskolan Södra

7 608 kr

45 537 kr

53 146 kr

Järvenskolan Tallås

7 326 kr

45 537 kr

52 864 kr

Kommunsnittet

7 175 kr

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2018:
Verksamhet

Kr/elev/år 2018

Förskoleklass

33 138 kr

År 1-6

44 415 kr

År 7-9

52 713 kr

Extra ersättning AST-grupper
Kommunens två AST-grupper inom grundskolan får en extra ersättning per elev och år. Dessa
extra ersättningar visas i tabellen nedan:
Verksamhet

Kr/elev/år 2018

AST-gruppen Skogsborgsskolan

177 819 kr

AST-gruppen Järvenskolan Tallås

177 819 kr

Grundsärskola
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
Tilldelning egen regi
Ersättningstyp

Kr/elev/år 2018

Skolpeng år 1-6

39 022 kr

Skolpeng år 7-9

45 537 kr

Skolpeng fritidshem

25 971 kr

Extra ersättning grundsärskolan

201 740 kr

Extra ersättning träningsskolan

309 506 kr

Extra ersättning fritidshem

96 360 kr

Grundsärskolan är undantagen den socioekonomiska fördelningen, då den har en särskild
skolpeng.
Fritidshem
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
Extern verksamhet
Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som under hösten 2017.
Socioekonomisk tilldelning
I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 2 140 kr per barn till socioekonomisk
fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den
socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:
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•
•
•

Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
Migrationsbakgrund – 25 %
Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomi
Den totala tilldelningen per barn i fritidshem faller 2018 ut enligt tabellen nedan:
Enhet

Grundpeng

Socioekonomi

Total skolpeng

Östra fritidshem

25 971 kr

2 388 kr

28 359 kr

Västra fritidshem

25 971 kr

2 346 kr

28 317 kr

Strångsjö fritidshem

25 971 kr

2 263 kr

28 234 kr

Valla fritidshem

25 971 kr

2 218 kr

28 189 kr

Nyhems fritidshem

25 971 kr

2 165 kr

28 136 kr

Sköldinge fritidshem

25 971 kr

2 152 kr

28 123 kr

Sandbäckens fritidshem

25 971 kr

2 119 kr

28 090 kr

Björkviks fritidshem

25 971 kr

2 074 kr

28 045 kr

Forssjö fritidshem

25 971 kr

2 014 kr

27 985 kr

Skogsborgs fritidshem

25 971 kr

2 008 kr

27 979 kr

Bie fritidshem

25 971 kr

1 956 kr

27 927 kr

Julita fritidshem

25 971 kr

1 862 kr

27 833 kr

Kommunsnittet

2 140 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2018:
Verksamhet

Kr/elev/år 2018

Fritidshem

28 111 kr

Gymnasieskola
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
Program

Kr/elev/år

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen
anläggningsfordon

76 274 kr

El- och energiprogrammet

72 284 kr

Ekonomiprogrammet

54 683 kr

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

64 172 kr

Estetiska programmet inriktningen musik

83 143 kr

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen
transport

86 479 kr

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

111 402 kr

Handels- och administrationsprogrammet

64 037 kr

Hotell- och turismprogrammet

67 242 kr

Industritekniska programmet

94 983 kr

Naturvetenskapsprogrammet

53 640 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

85 755 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet

50 108 kr

Teknikprogrammet

58 808 kr

VVS- och fastighetsprogrammet

81 765 kr
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Program

Kr/elev/år

Vård- och omsorgsprogrammet

59 986 kr

Introduktionsprogrammen

88 347 kr

Introduktionsprogrammen inriktining språk

61 408 kr*

*På introduktionsprogrammet med språkinriktning är en ersättning från migrationsverket
inräknad på 12 000 kr.
Extra ersättning

Kr/elev/år

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

8 852 kr

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Särskild undervisningsgrupp

31 386 kr

Kr/elev/år

IA1

177 819 kr

Måltider ingår endast i programpengen för de program som finns på Lindengymnasiet.
Gymnasiesärskolan
Inga förändringar skolpengen för 2018 förutom förändrat PO och löneuppräkningar.
Program

Kr/elev/år

Nationella programmet

166 751 kr

Individuella programmet A+B

239 974 kr

Individuella programmet C+D (AST )

542 372 kr

Måltiderna ingår inte i programpengen.
Fritidsgårdar
Budgeten för fritidsgårdar ligger kvar på samma nivå som 2017.
Tilläggsbelopp
Här budgeteras tilläggsbelopp, extra ersättning för särskoleintegrerade elever och extra
ersättning för elever i AST-grupp. Budgeten har utökats då antalet elever i AST-grupp har ökat.
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10 Investeringsbudget
Investeringsbudget
Kategori

Benämning

4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning
4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning
Gymnasieskola - inventarier och teknisk
4 utrustning
4 Gemensamma verksamheter
4 Förvaltningskontoret
4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd)
4 Upprustning idrottshallar
4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav
4 Familjecentral
4 1:1 satsning år 1-9
4 Teknisk utrustning förskolan
4 Inventarier ny skola 7-9
4 Inventarier ny skola f-6
Totalt
Fastighetsinvesteringar
Utemiljö förskolor och skolor
Ljudabsorbenter och akustik
Sammanställning av mindre ombyggnationer
Ny 7-9 skola Järven
Ny f-6 skola norr
OM- och tillbyggnad Sandbäcksskolan
Skogsborgsskolan - ny idrottshall
Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola
Tillbyggnad förskolan Karossen
Ny förskola vid Örnen
Totalt

2018
2 300
3 100
4 200
700
50
50
500
500
250
9 000
700

21 350

2 100
380
5 620

5 000

Budget (tkr)
2019
1 300
2 200

2020
1 300
2 200

2 300
600

2 500
600

50
500
500

50
500
500

9 000

9 000

28 300
12 300
57 050

16 650

1 000

1 000

1 600
230 500
165 000
60 000

200

30 000
2 900
1 770
14 000
31 770

458 100

31 200

Egna investeringar
Under 2018 planeras flera nya förskoleavdelningar. En ny förskoleavdelning kostar ca 250 tkr
att utrusta. Medel för nya förskoleavdelningar på Karossen och Bäverhyddan finns avsatta redan
2017 men om beslut fattas om nybyggnation av Örnen så behöver bildningsförvaltningen
tillföras investeringsmedel för att kunna utrusta denna förskola.
Det finnas behov av nya inventarier och ny utrustning i kommunen befintliga försklor och
skolor. I och med att verksamhet förändras och ny teknik tillkommer finns behov av nya
investeringar.
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. Exv. ser fordonsprogrammet behov av att investera i en hybridbil
och en lastbil under 2018. Inom gymnasieskolan finns även behov möbler och andra inventarier
till uppehållsrummen då de enkäter som gjort på skolan visar på att eleverna känner sig otrygga i
dessa miljöer.
Inom samtliga verksamheter har prioriteringar gjorts för att hålla nere investeringsvolymen.
Bildningsförvaltningen har gjort beräkningar på att om de ska utrustas en öppen förskola i en
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familjecentral så kostar det lika mycket som att utrusta en vanlig förskoleavdelning. Dock
tillkommer till detta driftskostnader då bildningsförvaltningen idag inte driver någon öppen
förskola. Driftskostnaderna beräknas till 1,2 mnkr.
Då det fattats beslut 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 2018 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.
Den nationella it-strategien fastslår bland annat att den 30:e juni 2018 ska personal som arbetar
med elever i förskoleklass, skola och fritidshem ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg.
För Katrineholms del återstår digitala verktyg för personal i fritidshem då personal i förskola
och skola redan fått tillgång till personaliga digitala verktyg. Den nationella it-strategien fastslår
också att år 2020 ska barn i förskola och förskoleklass ha ett digitalt verktyg per fem barn.
Från 2018 får skolan ett tydligare uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Digital
kompetens tydliggörs i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner, förändringen träder i kraft första
juli 2018. Från samma tidpunkt förs även programmering in som en del i kursplanerna för
matematik och teknik. Från 2018 eller 2019 sker samma förändring i förskolans uppdrag.
Ett arbete måste ske i kommunen för att kunna möta dessa förändringar 2018 och framåt.
Investeringar hos annan part
Under flera år och i flera sammanhang har behovet av upprustning av bildningsförvaltningens
lokaler för främst förskola men även skola framförts. Bland annat har dessa synpunkter förts
fram i bildningsförvaltningens kvalitetsredovisningar och i medarbetarenkäter. I första hand
handlar detta om upprustning av lokaler men även utbyte av inventarier. Likväl som att
pedagogiska och stimulerande utemiljöer är en konkurrensfaktor gentemot de fristående
verksamheterna behövs en satsning på förskolornas och skolornas innemiljöer för att inom detta
område vara likvärdiga med fristående verksamheter. Upprustning av lokaler ansvarar inte
bildningsförvaltningen själva för utan detta är ett behov som endast kan åtgärdas av KFAB. För
att KFAB ska kunna tillgodose detta behov behöver de avsättas medel för detta ändamål.
Behov av investeringar hos annan part dvs. KFAB handlar till stor del om ljudmiljö, utemiljö,
entréer, förvaring och andra anpassningar av verksamhetslokaler för att bättre överensstämma
med de behov som dagens verksamhet har.
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11 Särskilda uppdrag
Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen för sina verksamhetsområden verka för
ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela kommunen och vara inriktade mot att
öka säkerhet och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar del av kommunens
verksamheter som för invånare i allmänhet. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget
2019-2021.
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna
genom digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.
Uppdrag till samtliga nämnder att minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den
totala sjukfrånvaron till högst 6 procent under planperioden. Uppdraget återrapporteras
inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen och
KFAB utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. Utredningen ska belysa
både kostnadsmässiga och verksamhetsmässiga effekter. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget
2019-2021.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med bildningsförvaltningen
lokalisera var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån den långsiktiga planen för
utbyggnad av förskolan. Detta behöver klargöras så snart som möjligt så att arbete med
detaljplaneändringar och projektering kan starta. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget
2019-2021.
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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 etjänster 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 individoch 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 utställningsoch 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 ofta/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

En attraktiv arbetsplats för tryggad
personalförsörjning genom
införandet av "Heltid som norm"
Genom att använda Time Care
Planering och TIme Care Pool ska
förvaltningarna kunna lägga flexibla
scheman för att alla anställda ska kunna
ha heltidstjänster
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13 Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling

Kategori

Direktupphandling
eller upphandling

Leasing
Ja/Nej

Tidpunkt

Drift eller
investering

Markiser/persienner

Vara

Upphandling

Nej

2018

Drift

Ljud och ljus event

Tjänst

Upphandling/direktu
pphandling

Nej

2018

Drift

Musikinstrument

Vara

Upphandling/direktu
pphandling

Nej

2018

Drift

Symaskiner

Vara

Direktupphandling

Nej

2018

Drift

Skolportal

Tjänst

Upphandling

Nej

2018

Drift

Elevdatorer/lärplattor

Vara

Upphandling

Ja

2018

Investering

Digitala läromedel

Tjänst

Direktupphandling

Nej

2018

Drift

Elevregistreringssystem

Tjänst

Upphandling

Nej

2018

Drift

Utbildning/konferens

Tjänst

Direktupphandling

Nej

2018

Drift

Möbler/inventarier nya
skolor

Vara

Upphandling

Nej

2018

Investering
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Datum

Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

2017-12-05

BIN/2017:116 - 049

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Johanna Siverskog

Bildningsnämnden

Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi
2018
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i
extern regi:
Verksamhet
Förskola
Lyckebobarnen
Kotten
Förskoleklass
Grundskola år 1-6
Kunskapsskolan 1-6
Grundskola år 7-9
Kunskapsskolan 7-9
Fritidshem
Fritidshem grundsärskola
Grundsärskola år 1-6
Grundsärskola år 7-9
Grundsärskola träningsskola år 1-6
Grundsärskola träningsskola år 7-9

Extern regi kommuner Extern regi friskolor
102 964 kr
109 142 kr
110 467 kr
109 245 kr
51 700 kr
54 802 kr
73 476 kr
77 884 kr
76 857 kr
82 849 kr
87 820 kr
86 389 kr
29 528 kr
31 299 kr
123 684 kr
269 624 kr
276 909 kr
377 390 kr
384 675 kr
-

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik
Estetiska programmet inriktningen musik
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogrammet inriktning språk
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Extern regi kommuner Extern regi friskolor
106 998 kr
113 418 kr
104 963 kr
111 261 kr
68 482 kr
72 591 kr
90 322 kr
95 742 kr
157 294 kr
166 731 kr
141 743 kr
150 247 kr
153 189 kr
162 380 kr
84 129 kr
89 177 kr
91 379 kr
96 862 kr
237 753 kr
252 018 kr
110 422 kr
117 047 kr
93 470 kr
99 078 kr
81 013 kr
85 874 kr
120 134 kr
127 342 kr

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 46
E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Förvaltningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Gymnasiesärskola nationella programmet
Gymnasiesärskola individuella programmet
Gymnasiesärskola IPC, IPD

66 364 kr
88 762 kr
107 501 kr
77 799 kr
241 620 kr
317 039 kr
628 509 kr

70 346 kr
94 088 kr
113 951 kr
82 467 kr
-

Sammanfattning av ärendet
Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från
likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bidragets storlek.
Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av
tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän
förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär
att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.
Tilläggsbelopp
Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskilt barn/elev med
neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till
elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå.
Extra ersättning
Utöver bidragsbeloppet utgår en extra ersättning för elever i följande grupper:
Extra ersättning
AST gruppen Skogsborgsskolan år 1-6
AST gruppen Tallåsskolan år 7-9
AST grupp gymnasiet IA1
Gymnasieskolan programinriktat individuellt val
Gymnasieskolan yrkesintroduktion

Kr/elev/år
177 819 kr
177 819 kr
177 819 kr
8 852 kr
31 386 kr

Ärendets handlingar



Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp 2018
Bidragsbelopp externa utförare 2018

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom
Beslutet skickas till: verksamheter som bedrivs i extern regi
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1 Bidragsbelopp 2018
1.1 Förskola
Kostnadstyp
Pedagogisk omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Övrigt
Delsumma
Administration 3%
Avdrag för föräldraavgifter
Momskompensation 6%
Bidrag per barn
Månadsbelopp

Lyckebobarnen
Kotten
83 805 kr
2 342 kr
7 047 kr
15 930 kr
22 kr
109 146 kr
3 274 kr
-8 207 kr
6 253 kr
110 467 kr
9 206 kr

82 598 kr
2 342 kr
7 047 kr
15 930 kr
22 kr
107 939 kr
3 238 kr
-8 116 kr
6 184 kr
109 245 kr
9 104 kr

Övriga friförskolor Övriga kommunala
82 497 kr
82 497 kr
2 342 kr
2 342 kr
7 047 kr
7 047 kr
15 930 kr
15 930 kr
22 kr
22 kr
107 838 kr
107 838 kr
3 235 kr
3 235 kr
-8 108 kr
-8 108 kr
6 178 kr
109 142 kr
102 964 kr
9 095 kr
8 580 kr
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1.2 Förskoleklass
Kostnadstyp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokaler
Övrigt
Delsumma
Administration 3%
Momskompensation 6%
Bidrag per elev
Månadsbelopp

Övriga friskolor
Övriga kommunala
30 514 kr
30 514 kr
3 345 kr
3 345 kr
2 322 kr
2 322 kr
5 354 kr
5 354 kr
8 638 kr
8 638 kr
22 kr
22 kr
50 194 kr
50 194 kr
1 506 kr
1 506 kr
3 102 kr
54 802 kr
51 700 kr
4 567 kr
4 308 kr
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1.3 Grundskola år 1-6
Kostnadstyp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokaler
Övrigt
Delsumma
Administration 3%
Momskompensation 6%
Bidrag per elev
Månadsbelopp

Kunskapsskolan
Övriga friskolor
Övriga kommunala
38 715 kr
39 656 kr
39 656 kr
7 239 kr
7 239 kr
7 239 kr
3 904 kr
3 904 kr
3 904 kr
5 354 kr
5 354 kr
5 354 kr
15 042 kr
15 042 kr
15 042 kr
140 kr
140 kr
140 kr
70 395 kr
71 335 kr
71 335 kr
2 112 kr
2 140 kr
2 140 kr
4 350 kr
4 409 kr
76 857 kr
77 884 kr
73 476 kr
6 405 kr
6 490 kr
6 123 kr
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1.4 Grundskola år 7-9
Kostnadstyp
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokaler
Övrigt
Delsumma
Administration 3%
Momskompensation 6%
Bidrag per elev
Månadsbelopp

Kunskapsskolan
Övriga friskolor
Övriga kommunala
44 721 kr
46 032 kr
46 032 kr
8 074 kr
8 074 kr
8 074 kr
3 904 kr
3 904 kr
3 904 kr
5 354 kr
5 354 kr
5 354 kr
15 182 kr
15 182 kr
15 182 kr
1 889 kr
1 889 kr
1 889 kr
79 125 kr
80 436 kr
80 436 kr
2 374 kr
2 413 kr
2 413 kr
4 890 kr
4 971 kr
86 389 kr
87 820 kr
82 849 kr
7 199 kr
7 318 kr
6 904 kr
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1.5 Fritidshem
Fritidshem
Omsorg
Läromedel och utrustning
Måltider
Lokaler
Delsumma
Administration 3%
Avdrag för föräldraavgifter
Momskompensation 6%
Extra ersättning
Bidrag per barn
Månadsbelopp

Övriga friskolor Övriga kommunala Fritidshem grundsärskola
27 632 kr
27 632 kr
25 428 kr
1 030 kr
1 030 kr
1 030 kr
2 642 kr
2 642 kr
2 642 kr
2 225 kr
2 225 kr
2 225 kr
33 529 kr
33 529 kr
31 326 kr
1 006 kr
1 006 kr
1 006 kr
-5 008 kr
-5 008 kr
-5 008 kr
1 772 kr
96 360 kr
31 299 kr
29 528 kr
123 684 kr
2 608 kr
2 461 kr
10 307 kr
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1.6 Grundsärskola
Kostnadstyp
Grundsärskola 1-6
Träningsskola 1-6 Grundsärskola 7-9 Träningsskola 7-9
Undervisning
34 228 kr
34 228 kr
38 577 kr
38 577 kr
Läromedel och utrustning
7 239 kr
7 239 kr
8 074 kr
8 074 kr
Elevvård och hälsovård
3 904 kr
3 904 kr
3 904 kr
3 904 kr
Måltider
5 354 kr
5 354 kr
5 354 kr
5 354 kr
Lokaler
15 042 kr
15 042 kr
15 182 kr
15 182 kr
Övrigt
140 kr
140 kr
1 889 kr
1 889 kr
Delsumma
65 907 kr
65 907 kr
72 980 kr
72 980 kr
Administration 3%
1 977 kr
1 977 kr
2 189 kr
2 189 kr
Momskompensation 6%
Extra ersättning
201 740 kr
309 506 kr
201 740 kr
309 506 kr
Bidrag per elev
269 624 kr
377 390 kr
276 909 kr
384 675 kr
Månadsbelopp
22 469 kr
31 449 kr
23 076 kr
32 056 kr
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1.7 Gymnasieskola andra kommuner
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik
Estetiska programmet inriktningen musik
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogrammet inriktning språk
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Grundbelopp Administration 3% Bidrag per elev Månadsbelopp
103 882 kr
3 116 kr
106 998 kr
8 917 kr
101 906 kr
3 057 kr
104 963 kr
8 747 kr
66 487 kr
1 995 kr
68 482 kr
5 707 kr
87 692 kr
2 631 kr
90 322 kr
7 527 kr
152 712 kr
4 581 kr
157 294 kr
13 108 kr
137 614 kr
4 128 kr
141 743 kr
11 812 kr
148 727 kr
4 462 kr
153 189 kr
12 766 kr
81 679 kr
2 450 kr
84 129 kr
7 011 kr
88 718 kr
2 662 kr
91 379 kr
7 615 kr
230 828 kr
6 925 kr
237 753 kr
19 813 kr
107 206 kr
3 216 kr
110 422 kr
9 202 kr
91 097 kr
2 373 kr
93 470 kr
7 789 kr
78 654 kr
2 360 kr
81 013 kr
6 751 kr
116 635 kr
3 499 kr
120 134 kr
10 011 kr
64 431 kr
1 933 kr
66 364 kr
5 530 kr
86 177 kr
2 585 kr
88 762 kr
7 397 kr
104 369 kr
3 131 kr
107 501 kr
8 958 kr
75 533 kr
2 266 kr
77 799 kr
6 483 kr
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1.8 Gymnasieskola externa utförare
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik
Estetiska programmet inriktningen musik
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogrammet inriktning språk
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Grundbelopp Administration 3% Moms
Bidrag per elev Månadsbelopp
103 882 kr
3 116 kr
6 420 kr
113 418 kr
9 452 kr
101 906 kr
3 057 kr
6 298 kr
111 261 kr
9 272 kr
66 487 kr
1 995 kr
4 109 kr
72 591 kr
6 049 kr
87 692 kr
2 631 kr
5 419 kr
95 742 kr
7 978 kr
152 712 kr
4 581 kr
9 438 kr
166 731 kr
13 894 kr
137 614 kr
4 128 kr
8 505 kr
150 247 kr
12 521 kr
148 727 kr
4 462 kr
9 191 kr
162 380 kr
13 532 kr
81 679 kr
2 450 kr
5 048 kr
89 177 kr
7 431 kr
88 718 kr
2 662 kr
5 483 kr
96 862 kr
8 072 kr
230 828 kr
6 925 kr
14 265 kr
252 018 kr
21 002 kr
107 206 kr
3 216 kr
6 625 kr
117 047 kr
9 754 kr
91 097 kr
2 373 kr
5 608 kr
99 078 kr
8 256 kr
78 654 kr
2 360 kr
4 861 kr
85 874 kr
7 156 kr
116 635 kr
3 499 kr
7 208 kr
127 342 kr
10 612 kr
64 431 kr
1 933 kr
3 982 kr
70 346 kr
5 862 kr
86 177 kr
2 585 kr
5 326 kr
94 088 kr
7 841 kr
104 369 kr
3 131 kr
6 450 kr
113 951 kr
9 496 kr
75 533 kr
2 266 kr
4 668 kr
82 467 kr
6 872 kr

*För Estetiska programmet med inriktning animation gäller riksprislistan samt ett tillägg på 800 kr/elev/år. Uppräkning efter skolindex
sker årligen
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1.9 Gymnasiesärskola andra kommuner
Program
Nationella programmet
Individuella programmet
IPC, IPD

Grundbelopp Administration 3% Bidrag per elev Månadsbelopp
234 582 kr
7 037 kr
241 620 kr
20 135 kr
307 805 kr
9 234 kr
317 039 kr
26 420 kr
610 203 kr
18 306 kr
628 509 kr
52 376 kr

Bilaga 2

Bidrag på lika villkor grundbelopp och tilläggsbelopp
2018

2 (5)
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1. Inledning
Bidraget till externa utförare ska bestämmas efter samma grunder som
kommunen använder för den egna verksamheten. Här följer en sammanställning
av de rutiner som tillämpas i Katrineholms kommun.
Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp
samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp
hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som
tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets
storlek.
1.1 Löpande information till hemkommunen
•

•

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller skola
i en annan kommun, eller utan giltig orsak är frånvarande i stor
utsträckning, ska friskolan eller kommunen snarast lämna uppgifter om det
till hemkommunen. Information ska också lämnas om vilka åtgärder som
vidtagits i aktuellt ärende. Informationen ska lämnas till
förvaltningskontoret, bildningsförvaltningen.
När en barnomsorgsplacering påbörjas eller avslutas på en fristående
förskola eller fritidshem eller i en annan kommun, ska information snarast
lämnas till hemkommunen.

1.2 Bidrag till fristående verksamheter och andra kommuner
•

•
•

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser, fritidshem,
särskola och gymnasieskola ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
av motsvarande slag.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund
för bidraget.
Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.

1.3 Ekonomisk ersättning
•
•

Bidrag utgår per den 15:e varje månad för de barn/elever som då är skrivna
i den fristående förskolan/skolan och är folkbokförda i Katrineholms
kommun.
Vid byte av skolenhet ska alltid vårdnadshavare använda e-tjänsten
Skolbyte. Byte av skolenhet godkänns tidigast 10 dagar efter ansökan.

2. Grundbelopp
Grundbeloppet ska fördelas till kommunala och till fristående verksamheter så
att ersättningen blir helt likvärdig.
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utdelningsadress
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Drottninggatan 19
Telefon: 0150-570000 vx
Telefax:
E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se
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Grundbeloppet innehåller ersättning för:
•
•
•
•
•
•
•

Undervisning och pedagogisk verksamhet
Utrustning och läromedel
Elevvård och hälsovård (ej förskola)
Måltider
Administrationskostnader
Mervärdesskatt
Lokalkostnader 1

2.1 Socioekonomi
Förutom basnivån i grundbeloppet, som är lika för alla barn inom samma
verksamhet, görs också en tilldelning utifrån socioekonomiska faktorer. Beslut
om socioekonomiska bidragsbelopp fattas inför varje nytt budgetår. De
socioekonomiska beräkningarna utgår ifrån statistik inhämtad från SCB.
Tilldelningen till förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem sker utifrån
följande faktorer:
•
•

•

Föräldrarnas utbildningsbakgrund – viktar tilldelningen efter den förälder
som har högst utbildningsnivå i familjen. Denna faktor står för 65 % av
den socioekonomiska tilldelningen.
Migrationsbakgrund – viktar tilldelningen så att de enheter som har barn
eller elever som har bott i Sverige i upp till och med sex år får extra
tilldelning. Denna faktor står för 25 % av den socioekonomiska
tilldelningen.
Kön – ger högre tilldelning till enheter med fler pojkar än flickor. Denna
faktor står för 10 % av den socioekonomiska tilldelningen.

För särskola och gymnasieskola tillämpas inte socioekonomisk tilldelning.

3. Tilläggsbelopp
Varje enhet ansvarar för att verksamheten utformas så att varje barn eller elev
kan delta efter sina förutsättningar och behov. I enhetens verksamhet ska hänsyn
tas till barn eller elev i behov av särskilt stöd. Stödet ska rymmas inom
grundbeloppet (skolpengen). Därigenom ska flertalet barn och elever få sina
behov tillgodosedda.
Därutöver ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för barn och elever som har
ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara direkt kopplat till ett
enskilt barn eller elev och ha samband med hans eller hennes särskilda behov
och förutsättningar för att kunna fullfölja sin skolgång.
1

Lokalkostnader fördelas, när inte annat avtalas, så att en fristående grundskoleverksamhet får
ersättning för kommunens genomsnittliga lokalhyra per barn.
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Tilläggsbelopp kan ges för:
• Barn och elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver
kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel- eller deltidsstöd som inte
förändras till det bättre med organisation eller pedagogiska insatser.
• Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättning är
en risk för elever eller kamraters varande i klassrummet.
• Elev som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller deltidsstöd.
Krav ställs på dokumentation av hur bidraget har använts för den enskilda
eleven. Uppföljning av detta sker genom att dokumentation skickas till
bildningsförvaltningen – elevhälsan.

4. Aktuella grundbelopp för kalenderåret
Bidragen till fristående verksamhet 2018 redovisas i bilaga 3.
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Jörgen Rüdeberg

Bildningsnämnden

Förslag utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris
2017
Förvaltningens förslag till beslut
Pristagare meddelas på sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de
statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och
personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att
dela ut ett kvalitetspris. Prissumman är 10 000 kronor. I år riktades priset mot
matematik, språk och digitala verktyg.
Ansökningstiden förlängdes till 2017-10-31. Två ansökningar har inkommit.
Ärendets handlingar



Nominering av läraren Sofia Norén Berglund
Ansökan från Forssjö skola

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef
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Datum

Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

2017-11-30

BIN/2015:3 - 002

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Agneta Svallin

Bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla från och
med den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande delegationsordning gäller från 2016-11-15. Bildningsförvaltningen har
gjort en översyn och föreslår några förändringar. Bland annat förändring av delegat i
några ärendetyper, tillägg av några ärendetyper, förtydligande av ansvar för
arbetsmiljö och brandskydd, samt förslag på några ärendetyper som inte behöver
anmälas till nämnden.
Ärendets handlingar


Förslag reviderad delegationsordning

Ärendebeskrivning
Nuvarande delegationsordning gäller från 2016-11-15. Bildningsförvaltningen har
gjort en översyn och föreslår några förändringar. Förslag till förändringar är markerade
med röd text i bilagan ”Förslag reviderad delegationsordning”.
Enligt Kommunallagen 6 kap. 40§ ska nämnden besluta om i vilken utsträckning
beslut som fattats med stöd av gällande delegationsordning ska anmälas till den. Med
stöd av detta föreslår bildningsförvaltningen att ett antal delegationsbeslut inte behöver
anmälas, vilka framgår i förslaget till reviderad delegationsordning.

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
Beslutet skickas till:

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Beslut som fattas av Bildningsnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare Kommentarer

Beslut på nämndens vägnar i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas
Godkännande av enskild som huvudman
för förskola och fritidshem
Godkännande av enskild som huvudman
för pedagogisk omsorg
Återkallelse av enskild som huvudman

KL 6 kap
36§ 39§

Ordförande

1:e vice
ordf.

SL 2 kap.
§5 och 7§
SL 25 kap.
10§
SL 26 kap.
13-16§§
Enligt bildningsnämndens beslut 201008-31 §91

Utdelning av medel ur fonder
Ingenjörsförbundet Katrineholms
Tekniska skolas minnesfond
Katrineholms skolors samfond för
stipendier till lärare
Sköldinge sockens magasinsfond och
- Lerbo sockens magasinsfond
Förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser

Ordförande

1:e vice
ordf.

Delegationsförteckning
Tillsyn
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare Kommentarer

Tillsyn av enskilt driven förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har
godkänt

SL 26 kap.
4§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Tillsyn av pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat har rätt
till bidrag

SL 26 kap.
4§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Föreläggande om åtgärder för att avhjälpa
missförhållanden inom enskilt driven
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
samt inom pedagogisk omsorg

SL 26 kap.
10§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Meddelande om anmärkning vid mindre
allvarliga överträdelser av vad som gäller
för verksamheten

SL 26 kap.
11§

Bitr.förv.chef

Förv.chef
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Kommunens tillsyn
omfattar inte tillsyn
över att
bestämmelserna i SL 6
kap. (kränkande
behandling) följs
Kommunens tillsyn
omfattar inte tillsyn
över att
bestämmelserna i SL 6
kap. (kränkande
behandling) följs

Åtgärder mot kränkande behandling
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare Kommentarer

Huvudmannen ska se till att det inom
ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn
och elever (Föreskrifter enligt 7 och 8 §§)
Huvudmannen ska skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att förhindra kränkande behandling i
framtiden

SL 6 kap. 6§

Rektor

Verks.chef

SL 6 kap.
10§

Rektor

Verks.chef

Delegat

Ersättare

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Förv.chef

SL 8 kap.
13§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Särskilda skäl utöver
tillämpningsreglerna

SL 9 kap.
13§

Bitr.
förv.chef

Förv.chef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Beslut om uppskjuten skolstart

SL 7 kap.
10§
SL 7 kap.
13§
SL 7 kap.
14§
SL 7 kap.
15-16§§
SL 7 kap.
23§

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

SL 10 kap.
32§, 40§
SL 10 kap
25§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Ärendetyp
Beslut om uppsägning av barnomsorgsplats
vid obetald förfallen avgift
Beslut om barnomsorg på kvällar, helger
eller nätter
Överenskommelse om förskoleplats i
annan, eller från annan kommun

Lagrum

Kommentarer

Förskoleklass
Ärendetyp
Beslut om skolskjuts
Överenskommelse om plats i förskoleklass
i annan kommun, eller från annan kommun

Grundskolan

Beslut om prövning av skolpliktens
förlängning
Beslut om prövning av skolpliktens
upphörande
Beslut att elev får fullfölja utbildningen
efter skolplikt
Föreläggande om vite om en skolpliktig
elev inte fullgör sin skolgång
Beslut om skolskjuts
Överenskommelse om skolgång för
grundskoleelev från annan eller till annan
kommun

Kommentarer

Bildningsnämndens
enskilda utskott
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Särskilda skäl utöver
tillämpningsreglerna

Grundskolan – forts.
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Beslut om läsårstider

Skolf. 3 kap
3§
Skolf. 9 kap.
3§
Skolf. 9 kap.
4§

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Beslut om mottagande av elev i Särskolan

SL 7 kap 5§

Bitr.förv.chef

Verks.chef

Från och med läsåret
2014/2015

Beslut om utskrivning av elev i Särskolan

SL 7 kap.
5b§
SL 11 kap
25§
Skolf. 3 kap
3§
Skolf. 10
kap 2§
Skolf. 10
kap 3§

Rektor
Särskolan
Bitr.förv.chef

Verks.chef

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Rektor
särskolan
Rektor
särskolan

Verks.chef

Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade undervisningstiden
Beslut om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden

Kommentarer

Grundsärskolan

Beslut om mottagande av elev från annan
kommun
Beslut om läsårstider
Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade undervisningstiden
Beslut om fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden

Verks.chef

Verks.chef

Gymnasieskolan
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Avstängning i de frivilliga skolformerna

SL 5 kap.
17§, 19§

Bildningsnämndens
enskilda utskott

Beslut om preliminär antagning

SL 15 kap.
12 §
GyF 7 kap.
7§
SL 15 kap.
12§

Ordf.
Antagningsutskott

Beslut om antagning
Information till hemkommunen när en elev
börjar eller slutar vid en gymnasieskola
med annan huvudman än hemkommunen
Beslut om att eleverna ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmedel
Samverkansavtal med landsting eller annan
kommun
Upprättande av utbildningskontrakt för
varje elev och arbetsplats
(lärlingsutbildning)
Utbildningsinnehållets avvikelse från
innehållet i nationellt program (för enstaka
elev)

Ersättare

1:e vice
ordf.

Ordf.
Antagningsutskott
Rektor

1:e vice
ordf.

SL 15 kap.
17§
SL 15 kap.
30§
SL 16 kap.
11a§

Rektor

Verks.chef

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Rektor

Verks.chef

SL 16 kap.
14§

Rektor

Verks.chef

SL 15 kap.
15§
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Verks.chef

Kommentarer

Gymnasieskolan – forts.
Fördelning av utbildning på mer än 3 år
Dispens från kravet på godkänt betyg i
engelska
Beslut om behörighet och mottagande
nationella program
Inhämtande av yttrande från
hemkommunen innan mottagande av
sökanden
Beslut om förlängd utbildning på
preparandutbildning (från ett till två år)
Minskad omfattning av utbildningen på
introduktionsprogram
Plan för utbildningen på introduktionsprogram
Mottagande av behöriga elever till yrkesprogram eller individuellt alternativ
Behörighet samt mottagande av elev till
programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion
Beslut om läsårstider
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas
som programfördjupning
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas
som individuella val
Utbyte av arbetsplatsförlagda lärandet mot
skolförlagd utbildning
Beslut om antalet undervisningstimmar per
kurs samt fördelning av undervisningstiden
över året
Beslut om antalet platser för fri kvot

Beslut om färdighetsprov
Beslut om antagning vid senare tidpunkt
Beslut om byte av studieväg
Beslut om förlängd undervisningstid för
enskild elev
Elevresor på grund av särskilda skäl

SL 16 kap.
15§
SL 16 kap.
32§
SL 16 kap.
36§
SL 16 kap.
48§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Ej anmälan

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Ej anmälan

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Ej anmälan

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Ej anmälan

SL 17 kap.
5§
SL 17 kap.
6§
SL 17 kap.
7§
SL 17 kap.
11§
SL 17 kap.
14§

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Bitr.förv.chef

Förv.chef

GyF 3 kap.
2§
GyF 4 kap.
6§
GyF 4 kap.
7§
GyF 4 kap.
13§
GyF 4 kap.
22§

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Rektor

Verks.chef

Rektor

Verks.chef

Verks.chef

Förv.chef

Rektor

Verks.chef

GyF 7 kap.
3§

Ordf.
Antagningsutskott

1:e vice ordf.

GyF 7 kap.
5§
GyF 7 kap.
8§
GyF 7 kap.
9§
GyF 9 kap.
7§

Rektor

Verks.chef

Ej anmälan

Rektor

Verks.chef

Ej anmälan

Rektor

Verks.chef

Ej anmälan

Rektor

Verks.chef

Ej anmälan

Bitr. förv.chef

Förv.chef

Enligt bildningsnämndens beslut
2010-06-01 §50
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Ej anmälan

Ej anmälan

Gymnasiesärskolan
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Antagning till gymnasiesärskolan

SL 18 kap
12§ Gyf 7
kap 13§
SL 18 kap
15§
SL 19 kap
17§
SL 19 kap
29§

Ordf.
Antagningsutskott
Rektor

1:e vice ordf.

Rektor

Verks.chef

Bitr.förv.chef

Förv.chef

SL 19 kap
41§

Bitr.förv.chef

Förv.chef

Gyf 3 kap
2§
Gyf 4 kap
7a§
Gyf 4 kap
13§
Gyf 4 kap
22§

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Verks.chef

Bitr.förv.chef

Ej anmälan

Verks.chef

Bitr.förvb.chef

Ej anmälan

Rektor

Verks.chef

Ej anmälan

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Enhetschef
Elevhälsan

Skolläkare
Skolsköterska

Enligt bildningsnämndens beslut
2014-02-18 §7

Information till hemkommunen när en elev
börjar eller slutar
Beslut om att utbildningen fördelas på
längre tid än 4 år
Beslut om mottagande
Inhämtande av yttrande från
hemkommunen innan mottagande av
sökande
Beslut om läsårstider
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas
som individuellt val
Utbyte av arbetsförlagt lärande mot
skolförlagd utbildning
Beslut om antalet undervisningstimmar per
kurs samt fördelning av
undervisningstiden över året

Kommentarer

Verks.chef

Ej anmälan
Från och med läsåret
2014-2015

Ej anmälan

Skolhälsovård
Ärendetyp
Verksamhetschef för skolhälsovården med
ledningsansvar enligt Hälso- och
sjukvårdslagen §§28, 29 och 30 och
Socialstyrelsen SOFS 1997:8 Allmänna
råd; verksamhetschef inom hälso- och
sjukvård

Personaladministrativa ärenden
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Verks.chef

Förv.chef

Verksamhetschef

Förv.chef

Bitr.förv.chef

Efter formellt samråd
med bildningsnämnd
och förv.chef.
Presidiet och förv.chef
är delaktiga i
rekryteringsarbetet

Övrig personal

Rektor/
chef

Verks.chef

Anställning och entledigande av personal
Rektor/chef

5

Ej anmälan. Vid
visstidsanställningar
kortare tid än två
månader gäller
verkställighet

Personaladministrativa ärenden, forts.
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Anställning av obehörig lärare eller
förskollärare längre tid än 6 månader
Förordnande av ersättare för förvaltningschef under semester, sjukdom och dyligt
Förordnande av ersättare för rektor/chef
under semester, sjukdom o.dyl.
Uppsägning och avskedande av personal
samt avtal om avgångsvederlag eller
motsvarande

SL 2 kap.
19§

Rektor

Verks.chef

I samråd med
verks.chef

Förv.chef

Ordförande

Rektor/
chef
Förv.chef

Verks.chef
Verks.chef

I samråd med
ordförande och
personalkontoret

Avstängning och disciplinära åtgärder

AB 2 kap,
10 och 11§§
AB
2 kap 8§

Rektor/
chef

Verks.chef

Förv.chef

Verks.chef

Förv.chef

Bitr. förv.chef

I samråd med
personalkontoret
I samråd med
personalkontor
Med rätt att
vidaredelegera

Beslut angående bisyssla
Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom
respektive verksamhet hos
bildningsförvaltningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete
För att bildningsförvaltningen ska kunna uppfölja sitt ansvar för arbetsmiljön och brandskyddsarbetet fördelas uppgifterna till chefer och medarbetare. Denna fördelning avser arbetsuppgifter
med åtföljande arbetsmiljöansvar
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivaransvaret enligt Arbetsmiljölagen och Lagen
om skydd mot olyckor (LSO) samt dess
aktuella föreskrifter

Arbetsmiljö
-lagen
Lagen om
skydd mot
olyckor

Förv.chef

Bitr
förv.chef

Fördelning tillåten

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Firmatecknare för bildningsförvaltningen

Förv.chef

Rätten av utse beslutsattestanter
För respektive enhet

Bitr.förv.
chef

Bitr
förv.chef
Förv.chef

Ekonomiadministrativa ärenden
Ärendetyp

Inom respektive enhet
Utse beslutsattestanter

Enligt
kommunens
attestreglemente

Rektor/
chef
Förv.chef
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Verks.chef
Bitr.
förv.chef

Ekonomiadministrativa ärenden forts.
Enligt attestreglemenste, kf-beslut
2013-03-18 §66
Ej anmälan
Ej anmälan

Tecknande/uppsägning av övergripande
avtal

Bitr.förv.
chef

Förv.chef

Tecknande/uppsägning av övriga avtal

Rektor/
chef
Rektor/chef

Verks.chef
Verks.chef

I samråd med
förv.chef
Ej anmälan

Förv.chef

Verks.chef

Ej anmälan

Rektor

Verks.chef

Enligt bildningsnämndens beslut 201008-31 §91

Bitr.förv.
chef
Bitr.förv.
chef

Förv.chef

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentarer

Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller beslut om utlämnande med förbehåll

TF 2 kap.
14§
OSL 6 kap.
1-3§§

Förv.chef

Bitr.förv.
chef

För handlingar som
finns hos förvaltningskontoret. Vid avslag:
efter samråd med
kommunjuristen

Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller beslut om utlämnande med förbehåll

TF 2 kap.
14§
OSL 6 kap.
1-3§§

Rektor

Verks.chef

För handlingar som
finns på respektive
rektorsområde/skola

Bitr.
förv.chef
Bitr.
förv.chef

Förv.chef

Tecknande/uppsägning av leasingavtal och
övriga avtal, värde på sammanlagt max
500 000 kronor
Tecknande/uppsägning av leasingavtal och
övriga avtal, värde över 500 000 kronor
Utdelning till elever från donationsfonder
under bildningsförvaltningen
Karl-Gustaf Hagströms
minnesfond
Elverkets stipendiefond
Katrineholms Tekniska skolas
stipendiefond
Studierektor Inga-Britta Svedbergs
fond
Katrineholms grundskolors premieoch stipendiesamfond
Rektor Johannes Stenbergs
premiefond
Greve Claes Lewenhaupts fond
Beslut om bidrag till fristående förskolor
SL 9 8kap.
21§
Beslut om tilläggsbelopp till barn med
SL 9 8 kap.
omfattande behov av särskilt stöd i
23§
fristående förskolor

Förv.chef

Övriga ärenden
Ärendetyp

Yttrande till besvärsinstans vid
överklagade beslut och anmälningar
Revidering dokumenthanteringsplaner
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Förv.chef
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Datum

Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

2017-10-26

BIN/2017:102 - 620

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Margaretha Norling, verksamhetschef

Bildningsnämnden

Rutin för prioritering vid skolval
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar om rutiner för prioritering för att uppfylla vårdnadshavares
önskemål. Om en skola inte har plats för samtliga elever som önskat gå där måste
kommunens egna tillämpingsregler träda in. Eleverna prioriteras enligt nedanstående
ordning, som ska gälla från och 2017-11-07:
1.
2.
3.
4.

Elever i behov av särskilt stöd, efter individuell prövning
Syskonförtur
Boende inom upptagningsområdet
Relativ närhet

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen för tidsperioden 2015-2018 framgår tydligt att vi genom
vidareutveckling av e-tjänster och e-förvaltning ska förbättra servicen till invånare och
företag. Som ett led i detta har redan ett antal e-tjänster införts som till exempel IST
Lämna Hämta, IST Skolbyte med flera. När det nu blir dags för skolval inför
förskoleklass samt till åk 7 kommer även detta att föras in i vår e-tjänst.
Utifrån detta behöver också rutinerna för skolval genomlysas och förändras.
Nedanstående förslag handlar om urvalet som sker om en skola måste säga nej till en
ansökan om plats på grund av att det inte finns plats.
Av lagstiftningen och den praxis som finns på området kan dock följande
grundläggande principer utkristalliseras. I första hand ska kommunen utgå från
vårdnadshavarnas önskemål. Kommunen måste dock se till att en vårdnadshavares
önskemål om placering inte inkräktar på en annan elevs berättigade krav på en
placering nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan ske genom att använda relativ
närhet som urvalsprincip. Om det är säkerställt att ett önskemål inte inkräktar på en
annan elevs berättigade krav på en placering nära hemmet kan kommunen ändå bortse
från vårdnadshavararens önskemål efter att ett urval gjorts på objektiva, sakliga och
icke-diskriminerande grunder. Relativ närhet, absolut närhet, syskonförtur, geografiskt
upptagningsområde och anmälningstid har bedömts som godtagbara urvalsgrunder
medan förstahandsval inte bedömts som tillräckligt förutsebart. Av praxis från ÖKN
framgår också tydligt att det inte är möjligt att placera elever på s.k. anvisningsskolor
och sedan erbjuda ett skolval om man inte önskar plats vid den anvisade skolan, varvid
önskemålen endast tillgodoses i mån av plats. Utgångspunkten måste alltid vara
vårdnadshavarens vilja.
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Ärendebeskrivning
Styrdokument
Bestämmelserna om skolplacering för förskoleklass återfinns i 9 kap. 15 §
skollagen (2010:800) och lyder på följande sätt.
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid
en annan skolenhet inom sin förskoleklass.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen.
Detta innebär alltså att vårdnadshavares önskemål ska ligga till grund för
skolplacering.
Första stycket ger uttryck för det som kallas för närhetsprincipen eller närhetsgaranti.
Ordet närhetsprincip är lite vilseledande då det lätt leder tankarna till att den som bor
närmast en skola har rätt att gå där. Så är emellertid inte fallet. Närhetsprincipen
innebär endast att en elev har rätt att gå i en skola ”nära hemmet” – alltså inte
nödvändigtvis den närmsta skolan. Det gäller även elever som inte har gjort ett aktivt
skolval. En elev som inte har gjort ett val ska således placeras på en skola nära
hemmet. Det kan då inträffa att en elev som inte har gjort ett skolval ”knuffar ut” en
elev som har önskat den aktuella skolan om det för den förstnämnde eleven är den
enda skolan som ligger nära hemmet medan det för den andra eleven finns andra
skolor som kan anses ligga när hemmet.
Tidigare domar
Vad som ska anses som nära hemmet finns inte närmare reglerat. Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD, har uttalat att innebörden får antas vara beroende av de
lokala förhållandena, varför det i första hand får anses ankomma på varje kommun att
för sig bestämma vilka kriterier som ska gälla, med beaktande av faktorer som t.ex.
elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor (HFD 2015
ref 50). I målet var det fråga om en skola som hade fler sökande än antalet platser.
Kommunen valde absolut närhet som metod för att prioritera bland ansökningarna. De
barn som bodde närmast skolan fick plats och en elev som bodde längre bort nekades
plats på skolan med motiveringen att en placering av eleven skulle medföra att en
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet skulle
åsidosättas. HFD menade att bestämmelsen i första stycket inte kan anses ge utrymme
för att de elever som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ges företräde
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framför andra sökande i kommunen. Absolut närhet kunde alltså inte användas som
urvalsmetod vid en tillämpning av första stycket.
HFD klargör i det nämnda rättsfallet också att det inte finns utrymme för att åsidosätta
en vårdnadshavares önskemål med hänvisning till närhetsprincipen såvida inte de
elever som har beviljats plats i den aktuella skolan verkligen har varit beroende av att
placeras där för att kunna gå i en skola nära hemmet. Ska man tolka HFD:s uttalande
ordagrant torde det innebära att en kommun, om det blir aktuellt, måste kunna redovisa
att det finns elever som varit beroende av att gå på just den aktuella skolan för att få en
skolplacering nära hemmet. Det har dock inte upprätthållits strikt av underinstanserna.
I Kammarrätten i Stockholm 2017-06-27, mål nr 28-17 konstaterade rätten att en
urvalsmodell använts som utformats och tillämpats i syfte att säkerställa att
vårdnadshavares önskemål kunde tillgodoses utan att en annan elevs berättigade krav
på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosattes. Enligt kammarrätten kunde det
under sådana förutsättningar, vid en laglighetsprövning, inte vara upp till kommunen
att därutöver visa hur ett enskilt placeringsbeslut varit nödvändigt med hänsyn till en
annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet.
Relativ närhet
Att en urvalsmetod som enbart tar sikte på absolut närhet inte är förenlig med första
stycket framgår som sagt av HFD 2015 ref 50. Frågan är då vilka metoder kan en
kommun använda sig av för att försäkra sig om att en elevs placering inte inkräktar på
en annan elevs berättigade krav på en placering nära hemmet? Svaret är relativ närhet.
Relativ närhet kan beskrivas som att man jämför varje elevs avstånd till sökt skola och
närliggande skolor i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.
I Kammarrätten i Stockholm 2016-05-31, mål nr 8393-15, hade en kommun tillämpat
en urvalsmetod som innebar att man mätte avståndet i meter från elevens
folkbokföringsadress till alternativ skola minus avståndet till den skola eleven sökt.
Kammarrätten gick på kommunens linje och menade att den urvalsmetod som
tillämpats av kommunen för att kunna prioritera mellan ansökningarna till en viss
skolenhet skiljde sig åt från förutsättningarna som var föremål för prövning i HFD
2015 ref. 50. Enligt kammarrättens uppfattning hade kommunen vid prioriteringen
mellan elever som sökt en viss skolenhet beaktat om önskad placering vid en viss
skolenhet skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet skulle åsidosättas. Den av kommunen tillämpade metoden
ansågs förenlig med förutsättningarna i 9 kap. 15 § första stycket.
En liknande metod användes av en annan kommun i Kammarrätten i Stockholm 201613-23, mål nr 4785-16. Urvalsmetoden innebar att kommunen utgick ifrån elevens
avstånd i meter från folkbokföringsadressen till den sökta skolan. Avståndet från
hemmet till den sökta skolan mättes i relation till den alternativa närmaste kommunala
grundskolan och dessa två mätpunkter gav tillsammans ett relativt metervärde som
sedan jämfördes med motsvarande avstånd för de andra elever som valt skolan. Ett
högre värde i differensen hade företräde framför ett lägre värde. Kammarrätten
bedömde att urvalsmetoden inte stred mot i 9 kap. 15 § första stycket.
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Betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter (andra stycket)
När vårdnadshavares önskemål skulle kunna uppfyllas utan att närhetsprincipen i
första stycket tillämpas får kommunen ändå frångå vårdnadshavarens önskemål i vissa
fall, nämligen om den önskade placeringen skulle medföra betydande ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter för kommunen. Ett exempel på när denna grund kan bli
tillämplig är då en elev har ett behov av så omfattande stödinsatser att dessa inte kan
ges vid den önskade skolenheten utan att betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen (prop. 2009/10:165 s. 724). Det skulle kunna vara
fallet om en skolenhet till exempel skulle behöva byggas om och anpassas till stora
kostnader och det finns en annan enhet i kommunen där dessa anpassningar redan är
gjorda. Bestämmelsen i andra stycket är dock inte avgränsad till att endast gälla
situationer då en elev med behov av särskilt stöd nekas placering på en viss skolenhet.
Detta framgår även vid en jämförelse med en tidigare bestämmelse av liknande slag
avseende grundskolan. I fråga om den bestämmelsen anges det i förarbetena att det
självklara fallet då betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter kan
uppkomma är då skolan i fråga inte har plats för alla som vill gå där (prop.
1992/93:230 s. 73). I ett sådant fall måste kommunen ha urvalsregler för att bestämma
vilka elever som ska få plats på skolan och vilka som ska nekas. Några närmare
bestämmelser om hur urvalet ska ske finns inte i skollagen men ett grundläggande krav
är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt. ÖKN har i ett
antal beslut bedömt olika urvalsprinciper.
Godtagbara urvalsprinciper
I ÖKN 2016-06-16 dnr 2016:45 m.fl. beslut godtogs att barn som bor i
skolenhetens upptagningsområde bereds plats på skolenheten. Syskonförtur och
absolut närhet (fågelvägen) har också godtagits som urvalsprinciper (ÖKN 2016-08-19
Dnr 2016:206).
Relativ närhet har godtagits som urvalsprincip i ÖKN 2017-06-09 dnr 2017:274.
Principen innebar att, vid valet mellan två sökande, gavs den vars skolväg skulle bli
mest försämrad om denne placerats vid en alternativ skola företräde. ÖKN fann dock i
det aktuella fallet att kommunen inte tillämpat principen på rätt sätt varför beslutet
upphävdes.
I ÖKN 2017-04-12 dnr 2017:101 hade kommunen använt
urvalsprincipen anmälningstid, dvs att de som först inkommit med ansökan tilldelats
plats. Överklagandenämnden hänvisade till ÖKN 2016-08-11 dnr 2016:344 där ÖKN
uttalat att en grundläggande förutsättning i det läget är att alla potentiella sökande kan
ansöka på lika villkor och har en likvärdig tillgång till information om
ansökningsförfarandet. Urvalsgrunden bedömdes som godtagbar i det aktuella ärendet.
Icke godtagbara principer
I ÖKN 2017-06-15 dnr 2017:282 hade alla elever som deltog i skolvalet fått beslut om
vilken skolenhet som var elevens anvisade skola hemskickat under januari 2017. De
erbjöds då också att göra ett skolval om en annan skolenhet än den anvisade enheten
önskades. Det föranledde ÖKN att göra ett särskilt uttalande; ”Bestämmelsen i 10 kap.
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30 § andra stycket skollagen reglerar när en kommun får frångå vårdnadshavares
önskemål om skolplacering. ÖKN noterar att eleverna som deltog i skolvalet placerats
på en så kallad anvisningsskola och att de först därefter erbjudits att göra ett skolval
om en annan skolenhet än den anvisade enheten önskas, varvid önskemålen endast
tillgodoses i mån av plats. Detta innebär att skolplaceringen inte kommit att utgå från
vårdnadshavarnas önskemål i första hand, utan från en anvisningsskola.
Överklagandenämnden finner att kommunen tillämpat bestämmelsen om skolplacering
på ett felaktigt sätt.” Samma bedömning görs i ÖKN 2016-09-20 dnr 2016:360 där
ÖKN anger att ”en sådan ordning riskerar att i praktiken innebära att platserna vid en
önskad skolenhet redan är fyllda när ett önskemål kan framställas. Bestämmelsens
utformning förutsätter att ett urval sker först efter det att vårdnadshavarnas önskemål
om skolplacering framställts.”
I ÖKN 2017-06-15 dnr 2017:132 hade kommunen som urvalsprincip alla elever som
hade valt en skola i första hand. Fanns det plats på skolan så kom den elev som bodde
närmast in först. Efter detta hanterades utifrån närhetsprincipen på samma sätt de
elever som valt skolan i andra hand och sedan de som valt skolan i tredje hand. ÖKN
menade att förfarandet att vårdnadshavarnas förstahandsval var en urvalsgrupp och
andrahandsvalet var en annan urvalsgrupp inte var godtagbart. Kommunens
tillvägagångssätt uppfyllde inte grundläggande krav på förutsebarhet och kunde
komma att medföra att eleverna tvingades göra taktiska val.
Förvaltningens bedömning
Rutin för prioritering för att uppfylla vårdnadshavares önskemål:
Om en skola inte har plats för samtliga elever som önskat gå där måste kommunens
egna tillämpningsregler träda in. I nedanstående ordning prioriteras då eleverna.
1.
2.
3.
4.

Elever i behov av särskilt stöd, efter individuell prövning.
Syskonförtur
Boende inom upptagningsområdet.
Relativ närhet

Elever i behov av särskilt stöd
Vissa undantag kan göras från ordinarie placeringsregler för elever som är i behov av
särskilt stöd och därmed har skäl att gå i en viss skola exempelvis för:
 elever som inte bor nära den önskade skolan men som har behov av placering
eftersom det är den skola som är den närmsta skola som kan tillgodose elevens
behov.
 eleven som bor nära den aktuella skolan och som vill åberopa behov av särskilt
stöd som grund till förtur till en viss skola.
En elev som vill åberopa att behov av särskilt stöd finns för att gå på en särskild skola
ska ansöka skriftligt om detta till Bildningsförvaltningen under den tid då skolvalet
pågår. Skälen till behovet måste kunna styrkas. Det kan röra sig om till exempel
sociala, medicinska eller psykologiska skäl, funktionsnedsättning och liknande.
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Placering av elev utifrån behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall och tillämpas
restriktivt.
Syskonförtur
Syskonförtur gäller inte om det äldre syskonet går i åk 6 på den aktuella skolan.
Syskonförtur gäller för elever boende på samma folkbokföringsadress och lever i
samma familj, men behöver inte vara biologiska syskon. Syskonförtur gäller också om
det gäller biologiska syskon boende på olika adresser. Vårdnadshavare måste göra ett
aktivt val för att syskonförtur ska kunna träda i kraft.
Boende inom upptagningsområdet
Det finns av nämnden beslutade upptagningsområden och bor man inom området
räknas detta i denna prioritering. Upptagningsområdet kan revideras av nämnden inför
varje skolvalsomgång.
Relativ närhet
Om det inte går att skilja eleverna åt tillämpas relativ närhet. Relativ närhet kan
beskrivas som att man jämför varje elevs avstånd till sökt skola och närliggande skolor
i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Namn: Margaretha Norling
Titel: verksamhetschef
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Agneta Svallin

Bildningsnämnden

Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans
områdesråd
Förvaltningens förslag till beslut
Förslag på ny representant meddelas på sammanträdet
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 §181 att entlediga Berit Werner (L) från
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit bildningsnämndens
representant i Skogsborgsskolans områdesråd.

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Skogsborgsskolan

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

2017-11-29

BIN/2015:2 - 119

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Agneta Svallin

Bildningsnämnden

Delning av programråd Katrineholms Tekniska College
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att det gemensamma programrådet för
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet delas till två programråd
2. Förslag på representanter till programråden meddelas på sammanträdet
Sammanfattning av ärendet
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på Katrineholms Tekniska
College har denna mandatperiod (2015-2018) haft ett gemensamt programråd.
Önskemål har nu framförts om en uppdelning så att programmen får egna programråd.
Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Katrineholms Tekniska College
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Ert datum

Vår handläggare
Helene Björkqvist

Er beteckning

Bildningsnämnden

Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande
behandling och diskriminering
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att:
1. Anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till revisionen
2. Uppdra till bildningsförvaltningen att i plan med budget samt årsbokslut tydligare
utveckla analyser och föreslå åtgärder utifrån sammanställningen över rapporterade
incidenter
3. Att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskat att
bildningsnämnden säkerställer att ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling
och diskriminering bedrivs.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att arbetet mot
kränkande behandling och diskriminering i allt väsentligt är ändamålsenlig samt
bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Ett antal utvecklingsområden har
dock identifierats.
Bildningsförvaltningen kommer att genomföra förändringar utifrån revisionens
rekommendationer. Förvaltningen bedömer att det idag finns forum för att sprida goda
exempel inom ramen för det förebyggande arbetet i de ledningsdialoger som
genomförs fyra gånger per år och som till stor del behandlar trygghet och trivsel.
Dessutom finns det en regelbunden redovisning till nämnden kring 12 olika
kvalitetsområden samt trygghet och trivsel som redovisas på sammanträdena två
gånger per år.
Ärendets handlingar


Revisionsrapport – Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskat att
bildningsnämnden säkerställer att ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling
och diskriminering bedrivs.
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Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att arbetet mot
kränkande behandling och diskriminering i allt väsentligt är ändamålsenlig samt
bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Ett antal utvecklingsområden har
dock identifierats.
PwC rekommenderar bildningsnämnden att särskilt beakta:
 Några planer mot diskriminering och kränkande behandling bör tydliggöra
utvärderingen av föregående års åtgärder, huruvida dessa är genomförda och om
dessa uppnådde önskvärt resultat.
 Tydliggöra i plan mot diskriminering och kränkande behandling hur
skolan/skolorna arbetar förebyggande mot kränkningar på internet.
 Blanketten för rapport om incident eller annan kränkande behandling bör
övervägas att delas upp i två stycken där en del rör endast själva anmälan så att den
skyndsamt registreras. Vidare bör blanketten åtskilja de inblandade personernas
personuppgifter den som upplever sig diskriminerad/kränkt samt den som anklagas
för att ha diskriminerat/kränkt.
 Förvaltningen bör fastslå ansvarsförhållanden och upprätta rutin för incidenter där
de involverade eleverna kommer från olika skolor. Detta för att undvika eventuella
missförstånd och onödigt dubbelarbete.
 Analysen kopplat till de kränkningar som förekommer bör utvecklas ytterligare.
Detta för att framöver kunna tydliggöra hur strävan mot nolltolerans mot
kränkningar och diskriminering fortgår samt identifiera och tydliggöra ytterligare
åtgärder för att nå dit.
 Kommunen uppges idag sakna forum för att sprida goda exempel inom ramen för
det förebyggande arbetet gentemot kränkningar. PwC rekommenderar nämnden att
undersöka möjligheter att ytterligare ta till vara på engagemanget som finns ute på
skolorna för dessa frågor och sprida framgångsrika metoder.
 Den regelbundna rapporteringen av kränkande behandling och diskriminering bör
ske som en egen punkt på nämndens dagordning.
Förvaltningens bedömning
Utifrån revisionens rekommendationer föreslår bildningsförvaltningen att:
 Förvaltningen ska i plan med budget samt årsbokslut tydligare utveckla analyser
och föreslå åtgärder utifrån sammanställningen över rapporterade incidenter
 Förvaltningens uppföljning av diskrimineringsplaner under nästa år fokusera på
utvärderingen av föregående års åtgärder i respektive plan samt det förebyggande
arbetet mot kränkningar på internet
 Förvaltningen upprättar en rutin för incidenter när de involverade eleverna kommer
från olika skolor
 Bildningsnämnden inför en punkt på dagordningen kring kränkande behandling
och diskriminering istället för som idag under punkten delegationsbeslut
 Rekommendationen kring blanketten kommer att uppfyllas när det nya
inrapporteringssystemet (LISA) införts till fullo

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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Org.nummer 212000-0340
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2017-11-28

BIN/2017:118 - 007

Förvaltningen bedömer att det idag finns forum för att sprida goda exempel inom
ramen för det förebyggande arbetet i de ledningsdialoger som genomförs fyra gånger
per år och som till stor del behandlar trygghet och trivsel. Dessutom finns det en
regelbunden redovisning till nämnden kring 12 olika kvalitetsområden samt trygghet
och trivsel som redovisas på sammanträdena två gånger per år.
Namn: Helene Björkqvist
Titel: förvaltningschef
Beslutet skickas till: Revisorerna
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

2017-11-30

/Ärendebeteckning/
/Ärendeklasskod/

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningskontoret
Vår handläggare

Agneta Svallin

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§54-60, som fattats på bildningsnämndens vägnar
med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar


Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-12-12

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
Beslutet skickas till:

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

DELEGATIONSBESLUT

1 (2)

Datum

2017-12-12

BILDNINGSNÄMNDEN

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens
sammanträde 2017-12-12
Enskilda utskottet
§
2017:54

Beslut
Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17

Beslutande
Johan Söderberg (S)
Fredrik Ahlman (M)
A-C Olsson (C )

2017:55

Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17

Johan Söderberg (S)
Fredrik Ahlman (M)
A-C Olsson (C )

Förvaltningschef
§
2017:56

Beslut
• Ersättare förvaltningschef (2 beslut)
• Pris- och leveransspecifikation, IST
• Hyresavtal Caperio
• Personuppgiftsbiträdesavtal Caperio

Beslutande
Helene Björkqvist

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef
§
2017:57

Beslut
• Avtal barn/elever
o Osby kommun
o Sala kommun
o Nyköpings kommun
o Eskilstuna kommun
• Omsorg kvällar, nätter och helger (7 beslut)
• Avtal Skola24, Nova Software
• Utredning klagomål, Skolinspektionen
• Uppsägning plats i förskola/pedagogisk omsorg
eller fritidshem (27 beslut)
• Utse beslutsattestanter
• Beslut skolskjuts särskilda skäl (37 st)

Beslutande
Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef
Jörgen Rüdeberg

DELEGATIONSBESLUT

2 (2)

Datum

2017-12-12

BILDNINGSNÄMNDEN

Rektor / förskolechef
§
2017:58

Beslut
• Utskrivning av elev i särskola

Beslutande
Eva Landelius

2017:59

•

Byte av studieväg inom kommunen (2 elever)

David Rytter

2017:60

•

Antagning vid senare tidpunkt

Erik Öberg

Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande
behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§
Inkomna under perioden 27 oktober till 29 november 2017.
Skolenhet
Östra F-6, fritids
Skogsborg F-6, fritids
Björkvik F-6, fritids
Sandbäcksskolan F-6, fritids
Nyhem F-6, fritids
Förskolor Väst 1 (Regndroppen)
Järvenskolan Södra
Järvenskolan Tallås
Duveholms gymnasiesär
Linden

Antal under perioden
7
10
10
169
+ 21 från vt-17
6
8
7
8
2
4

Antal läsåret 17/18
9
62
31
169
28
11
28
37
3
4

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-11-30

/Ärendebeteckning/
/Ärendeklasskod/

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningskontoret
Vår handläggare

Agneta Svallin

Bildningsnämnden

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar
från områdesråd och programråd under perioden 27 oktober till 29 november 2017.
Ärendets handlingar



Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

INKOMNA
SKRIVELSER OCH
PROTOKOLL
Datum

BILDNINGSNÄMNDEN

2017-11-29

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
bildningsnämndens sammanträde 2017-12-12
1

Kommunfullmäktige
§167 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms
kommun
§181 Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden

2

Kommunstyrelsen
§174 Nybyggnation av förskola vid Örnen

3

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Inspektionsrapporter efter tillsyn avseende hälsoskydd enligt
miljöbalken, samt kommunicering om förslag till beslut för
enheterna:
- Förskolan Örnen
- Förskolan Trädgården
- Förskolan Påfågeln
- Förskolan Mysak
- Förskolan Saltkråkan
- Förskolan Borgen

4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut om föreläggande efter tillsyn
- Förskolan Näverstugan
- Förskolan Asplunden
- Förskolan Näverstugan
- Förskolan Karossen
- Förskolan och skolan i Bie
- Förskolan Regndroppen
- Förskolan Mysak
- Förskolan Saltkråkan
- Förskolan Räven
- Förskolan Tjädern
- Förskolan Lasstorp
- Förskolan Berguven
- Förskolan i Björkvik
- Förskolan Norrgården
- Förskolan Gersnäs
- Förskolan Ängstugan
- Förskolan Fågelbo
- Förskolan Backa
- Förskolan Häringe
- Förskolan Guldregnet

1 (2)

INKOMNA
SKRIVELSER OCH
PROTOKOLL
Datum

BILDNINGSNÄMNDEN

5

2017-11-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planbeskrivning Luvsjön – etapp 4

2 (2)

PROTOKOLL
OMRÅDESRÅD OCH
PROGRAMRÅD

1 (1)

Datum

BILDNINGSNÄMNDEN

2017-11-29

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd
bildningsnämndens sammanträde 2017-12-12
Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd
inkomna till förvaltningen under perioden 27 oktober till 29 november 2017.
Samordningsområde Nord

Datum

Västra skolan
Julita skola

2017-10-25
2017-11-13

Samordningsområde Öst
Björkviks förskola och skola

2017-11-28

Samordningsområde Syd
Nävertorps grundsärskola
Sköldinge skola

2017-11-22
2017-09-27

Samordningsområde Väst
Forssjö skola
Förskolor Väst 1 och 2

2017-09-05
2017-11-14

Samordningsområde år 7-9
----

Samordningsområde gymnasiet
El- och energiprogrammet
Naturprogrammet / Teknikprogrammet
Fordonsprogrammet
Estetiska programmet
Industriprogrammet

Övriga
---

2017-09-29
2017-10-11
2017-10-13
2017-10-16
2017-10-24

