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Datum

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-13

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm  E-post:

Telefax:

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse
2019-09-19

Nr Ärende Beteckning
1 Val av ersättare i socialnämnden KS/2018:481
2 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden KS/2018:486
3 Interpellation med svar om skolans verksamhet KS/2019:293
4 (Ny) Fråga om statsbidrag till lärarassistenter KS/2019:308
5 (Ny) Interpellation med svar om budgethantering KS/2019:301
6 (Ny) Motion om att välkomna medborgarna att delta i 

Katrineholms utveckling
KS/2019:307

Torgerd Jansson (S) Marie Sandström Koski
Ordförande Sekreterare



Tjänsteutlåtande 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-10 KS/2018:481 - 111
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Irene.Olander@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Irene Olander
Kommunfullmäktige

Val av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Wahid Mozawi (M) till ersättare i socialnämnden för tiden till och 
med den 31 december 2022

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden och nominerar nu Wahid 
Mozawi (M) som ny ersättare i socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Irene Olander
Administratör

Beslutet skickas till:
Wahid Mozawi
Socialnämnden
Löneenheten
Troman
Akten



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-10 KS/2018:486 - 111
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Irene.Olander@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Irene Olander
Kommunfullmäktige

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Ismaiil Mahamed (M) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 
tiden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har en vakant plats som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och nominerar 
nu Ismaiil Mahamed (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Irene Olander
Administratör

Beslutet skickas till:
Ismaiil Mahamed 
Vård – och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Akten



Svar på interpellation om nya skolor
Undertecknad har fått en interpellation för besvarande från Tony Rosendahl (V), Jesper Ek 
(L) och Victoria Barrsäter (C). Nedan följer mitt svar på frågorna i interpellationen.

Eftersom arbetet kring kommunikation och delaktighet i de aktuella byggprocesserna är så 
omfattande och har bedrivits på så många sätt och så många olika nivåer inom och utanför 
den kommunala organisationen är mina skriftliga svar relativt övergripande i vissa delar. Vill 
frågeställarna ha fler konkreta exempel på hur dialog och annan kommunikation har skett 
och planeras ske, vilka studiebesök som har genomförts, vilken forskning och utomstående 
expertis som har använts m.m. rekommenderar jag att man vänder sig direkt till 
bildningsförvaltningens projektledare, för en fördjupad bild.

1. Hur säkerställer Socialdemokraterna och Moderaterna att personalen inom våra skolor
och förskolor, i det fortsatta arbete med planeringen, utformningen och byggandet av
båda planerade skolor, ska känna sig högst involverade, hörda och professionellt
bemötta?

Bildningsnämnden, inte bara majoriteten, har i enighet beslutat om riktlinjer för nya skolor i 
Katrineholm, där delaktighet och inflytande betonas särskilt i december 2016. I mars 2017 
specificerades dessa riktlinjer i dokumentet Målbild för lärmiljön i Katrineholms skolor. 
Dessa riktlinjer, som även beskriver arbetsgången, med styrgrupp, arbetsgrupper och 
referensgrupper gäller fortsatt i de pågående byggprocesserna. Utöver detta har nämndens 
presidium träffat hela personalstyrkan på Östra skolan och personalrepresentanter från 
Järvenskolan, för att diskutera hur dialogen och delaktigheten ska bibehållas och stärkas 
framöver. Vid dessa möten har befintliga rutiner diskuterats och vissa nya beslutats. Från 
nämndens presidiums sida har vi uppfattningen att det har varit lyckade möten, som borgar 
för att känslan av delaktighet i den fortsatta processen kommer att öka.

2. Vilka rutiner införs för att säkerställa att personalens kompetenser och synpunkter tas
tillvara i samtliga steg i framtida om-, till- och nybyggnationer?

Det finns upparbetade rutiner som har följts under byggprojektens inledande skeden. I det 
skede som de båda byggprojekten är i nu sker kommunikation på delvis nya sätt. 
Ursprungligen har mycket arbete fokuserat på referensgrupper utifrån olika områden/ 
professioner, exempelvis hemkunskap, idrott och hälsa, NO-ämnen, bibliotek m.m. I 
nuvarande skede sker dialogen företrädesvis mellan bildningsförvaltningens två 
projektledare å ena sidan, och rektorer och utsedda kontaktpersoner på respektive skola å 
andra sidan. Rektor och kontaktpersonerna har i uppdrag att vara en länk mellan personalen 
på skolorna på norr och Järvenskolan och bildningsförvaltningens projektledare. Det finns 
även en mängd andra kommunikationsmedel som har använts, och fortsatt kommer att 
användas, för att informera om processen och även samla in och besvara synpunkter. 
Självklart utvärderas de forum för delaktighet och inflytande inför framtida byggprojekt, 
utifrån frågeställningar om vad som har fungerat bra och vad som behöver utvecklas.



3. Det är rimligt att det i första hand är den verksamma undervisningspersonalen som ska
utforma dagens och morgondagens pedagogik, utan att begränsas eller styras av en
skolbyggnads utformning. Hur säkerställer majoriteten att nya skolors design och
utformning tar hänsyn till Katrineholms elevstruktur och sammansättning, till den senaste
forskningen, samtidigt som en flexibilitet byggs in för att kunna anpassa byggnad och
framförallt pedagogik till framtida forskningsutveckling?

En enig Bildningsnämnd har beslutat om riktlinjerna som nämns ovan. I dessa framgår tydligt 
att fyra hållbarhetsmål ska beaktas i all ny-, om- och tillbyggnation: Pedagogisk hållbarhet, 
Ekonomisk hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Social hållbarhet. Förutom målbilder rörande 
ledarskap, arbetssätt, trygghet och förändringsprocesser innehåller riktlinjerna även en 
målbild rörande skolans rum. Den senare målbilden anger bland annat att skolans lärmiljöer 
ska vara flexibla, dvs. erbjuda lokaler och pedagogisk ledning för skiftande aktiviteter så att 
utrymme ges för varierande arbetssätt och olika organisationsformer. Vidare anges att 
lärmiljöerna ska vara inspirerande och uppmuntra till kreativitet, vilket bland annat innebär 
att det ska finnas lättillgängliga miljöer som möjliggör grupparbeten, enskilda samtal, större 
samlingar etc. och som underlättar för såväl ämnesfördjupningar som ämnesövergripande, 
tematiska, arbetssätt.

Bildningsförvaltningen har använt sig av befintlig forskning kring goda lärmiljöer i skolan, där 
SKL:s forskningsöversikt från 2018 ”Skollokalernas betydelse för lärande” har varit en 
utgångspunkt i planeringsarbetet. Vidare har det genomförts ett stort antal studiebesök på 
skolor i Sverige, tillsammans med bland annat representanter för de aktuella skolorna, 
inklusive grundsärskolan. Utöver detta har även utomstående expertis konsulterats, 
exempelvis Peter Lippman, som anses vara en internationell auktoritet när det gäller att 
skapa goda lärmiljöer som främjar lärande för alla elever, oavsett förutsättningar och 
särskilda behov.

Skolornas personal har ”bollen” tillsammans med rektor, när det gäller den pedagogiska 
planeringen inför start av verksamheten i de nya skolorna. Målsättningen i byggprocesserna 
har hela tiden varit att skapa skolor som möjliggör flexibilitet när det gäller den pedagogiska 
verksamheten, för att kunna anpassas till förändringar i samhället, i statliga styrdokument 
m.m. Utgångspunkterna för det är förstås nuvarande läroplaner och befintlig forskning och
beprövad erfarenhet, och det skol- och forskarvärlden tror sig veta om framtiden, men vad
den framtida forskningen kommer att komma fram till är förstås omöjligt att förutse, för om
det vore möjligt skulle det ju inte behöva bedrivas forskning.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildnngsnämnden



Fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan 
Söderberg: Statsbidrag till lärarassistenter 

Skolverket har nu lagt ut information om statsbidrag för lärarassistenter, en reform som 
Liberalerna bidragit starkt till. 

Syftet med statsbidraget är: 

”Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad 
möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så 
att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.”  1

Statsbidraget kan sökas av: 

Kommunala och fristående huvudmän för 

● förskoleklass, grundskola, grundsärskola
● gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Med anledning av detta frågar jag dig, Johan Söderberg: 
1. Vilka är prioriteringsområdena för eventuella statsbidrag och hur avser man att

utvärdera dess effekter?

2. Har Katrineholm redan ansökt om statsbidrag för lärarassistenter, har vi fått
beviljat och i sådana fall hur mycket och för vilken/vilka period(er)?

3. På vilket sätt ser vi att syftet (se ovan) uppnås?

För Liberalerna 

Jesper Ek, gruppledare 

1 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019




Skrivelse 1 (2)

Datum Vår beteckning

2019-09-11

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:

Telefax:

Svar på interpellation om budgethantering
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har ställt en interpellation till 
Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M) gällande budgethantering.

Interpellationen lyder:
En ny mandatperiod har startat efter valet 2018. Till vår stora glädje har vi välkomnat nya 
engagerade politiker till vårt parti inför den nya mandatperiod 2019-2022. Kommunen har 
erbjudit nya politikerkandidater från alla partier några introduktionsdagar där man belyst 
politikers ansvar och möjligheter att påverka och styra en kommun utifrån kommunallagen.    
Budgetarbetet för Katrineholms kommun är ett komplext arbete. När över 3000 anställda ska 
kunna göra ett bra jobb utifrån mål, vision och kommunplan, ställs det krav på tydlighet och 
transparens. Hur majoriteten genomför sin egen budgetberedning för att styra kommunen 
vet vi inte så mycket om, men vi önskar att även oppositionen får del av samma möjligheter. 
Under Jan Larssons (fd. kommunalråd för S) tid var oppositionen inbjuden till 
budgetberedningar. Att få del av samma komplexa underlag till kommande budget är en del i 
vårt politikeransvar för kommunens väl.

Som det nu fungerar inför kommande budget så börjar planeringen för ett enskilt år under 
våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller 
dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder 
och bolag för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet 
tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. 

Kommunplan anger exempelvis inom området ”en stark & trygg skola för bättre kunskaper” 
resultatmål som lyder: fler elever ska klara målen i grundskolan & gymnasieskolan och nå 
höga resultat. Det finns en flik under varje resultatmål som heter ”att utreda”. Där anges 
inget om att utreda hur av alla elever ska klara målen i skolan! Det saknas tydliga kopplingar 
mellan mål & resultat. En fråga är exempelvis: - Vad kostar det att uppnå målet med fler ska 
klara målen i grundskolan & gymnasieskolan?

Vidare är vi oroliga över kommunens stora investeringsvolymer kommande år på ca 1 miljard 
kronor. Hur ska varje nämnd kunna veta vad dessa investeringar kommer kosta i en ny 
driftsbudget? Bildningsnämndens hyresökningar totalt enligt prognos på 46.7 miljoner kronor 
per år, med ex. ny storskola (Järvenskola) och förskola, låg och mellanstadieskola på norr 
skapar oro. Vi efterlyser en driftsbudget på varje ny investering i kommunen.



Skrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

2019-09-11

Frågan lyder:
Fråga 1.  – Utifrån ovanstående resonemang, kommer Ni inbjuda oppositionen till en mer 
detaljerad budgethantering där kostnader är framräknade utifrån mål, vision och 
kommunplan?

Svaret lyder:
Nej! Vår roll som politiker är att fastställa visioner, mål och ekonomiska ramar. Detta gör vi i 
kommunens vision och i kommunplanen. De ekonomiska ramarna presenteras i 
Planeringsdirektivet och fastställs i kommunens övergripande plan med budget. Vår 
tjänstemannaorganisation har ansvaret för hur-frågorna dvs hur målen ska nås.  

Måluppfyllelse i skolan som interpellationen refererar till handlar om många olika delar. 
Viktiga faktorer för ökad måluppfyllelse är bland annat lärandemiljöer som är trygga, 
stödjande och individanpassade. Goda relationer mellan lärare och elever och höga 
förväntningar från lärarens sida på samtliga elever har visat sig ha betydelse för 
måluppfyllelsen.  Att en kostnad per elev på viss nivå skulle ge en ökad måluppfyllelse är 
orimligt. Däremot är det viktigt med rätt förutsättningar där ekonomi är en del.

Frågan lyder:
Fråga 2. – När kan vi få del av möjligheterna till en mer saklig detaljrik budgethantering?

Svaret lyder:
För varje mandatperiod fastställs kommunplanen med mål för hela mandatperioden av 
kommunfullmäktige. Det ger nämnderna och förvaltningarna möjlighet att planera långsiktigt. 
I budgeten fastställs de ekonomiska ramarna årligen precis som investeringarna. 

Alla partier har precis samma utgångsmaterial att tillgå när partiernas budgetunderlag tas 
fram. Underlaget är Tjänstemannaunderlaget som levereras i början av oktober varje år. Om 
nya skatteprognoser eller andra uppgifter som rör budgetarbetet kommer till kommunen 
efter att Tjänstemannaunderlaget levererats, skickas de nya uppgifterna till varje parti. Det 
innebär att alla partier har samma förutsättningar och underlag för att ta fram sina budgetar.

Gällande hyresökningar för bland annat nya förskolor, skolor, äldreboenden med mera 
hanteras det centralt i kommunens budget.  Alla hyror för verksamhetslokaler i KFABs regi får 
nämnderna full kompensation för. Det innebär att på nämndnivå är dessa hyror ett 
nollsummespel och påverkar därför inte nämndens handlingsutrymme.

I interpellationen står följande, ”Att få del av samma komplexa underlag till kommande 
budget är en del i vårt politikeransvar för kommunens väl”. 
Majoriteten har ingen annan uppfattning. Därför hanteras underlagen på det sätt vi beskriver 
så alla partier har samma grundförutsättningar för sitt budgetarbete.

Göran Dahlström (S) Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande
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