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Bildningsnämndens delårsrapport 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2021.

Sammanfattning av ärendet
Trots den goda resultatutveckling som årets avgångsklasser uppvisade är bedömningen i 
delårsrapporten att bildningsförvaltningens för 2021 inte kommer att nå de kommunala 
resultatmålen ”Fler elever i grundskolan ska klara målen och nå höga resultat” och ”Fler 
elever i gymnasieskolan ska klara målen och nå höga resultat”. Detta på grund av att 
resultatutvecklingen skiljer sig mellan könen och att måluppfyllelsen i de lägre årskurserna 
inte är lika god. Kvalitén i undervisningen måste förbättras för att flera elever kan få 
möjlighet att nå goda resultat. Samtidigt som kvalitén i undervisningen måste förbättras 
måste skolorna hela tiden anpassa sin organisation till aktuellt elevantal. Denna rörlighet i 
ekonomin är en utmaning när elevantalen kan förändras snabbt. 

Inte heller förskolans mål om en trygg och utvecklande förskoleverksamhet bedöms nås för 
året då andelen behörig personal är låg och sjukfrånvaron är hög. Insatser pågår för att öka 
andelen behörig personal och även för att öka frisknärvaron. Samtidigt prognostiserar 
förskolan ett positivt resultat för året. Detta kan kopplas till bland annat hög sjukfrånvaro. 

Den ekonomiska prognosen för 2021 som lämnas i delårsrapporten är +/- 0 tkr. Detta är en 
försämring jämfört med tidigare prognoser. Försämringen förklaras av en några 
grundskolor fått färre elever än prognostiserat till höstterminen samtidigt som 
grundsärskolan fått några elever som är mer resurskrävande än vad som förväntats. 
Omsorg på udda tider kommer inte att klara att hålla sin tilldelade budget för året. 

Ytterligare analyser måste göras på de enheter som försämrat sina prognoser och åtgärder 
behöver vidtas. Bildningsförvaltningen behöver också jobba vidare tillsammans med 
service- och teknikförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen för att hitta möjligheter till 
interna effektiviseringar. 

Ärendets handlingar
 Delårsrapport 2021

Johanna Siverskog
Ekonom
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Inledning 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 
januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad 
utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och 
de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder 
om utvecklingen inte följer det som planerats. 

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med 
budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 
2021-2023 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. 

I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och 
investeringar) och verksamhet (resultatmål). 
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Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 
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, den kommunala öppna förskolan 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 
gymnasieskolan gör och att erbjuda dem aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på bildningsförvaltningen. 
Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och aktiviteter. 

Väsentliga organisationsförändringar 
Kommunens verksamhet för omsorg på obekväm tid har omorganiserats under våren 2021. Den 
nya organisationen som i huvudsak innebär att barn som har behov av omsorg på helger hänvisas 
till en helgöppen förskola trädde i kraft den första mars. 

Under våren 2021 har förvaltningschefen tagit beslut om en ny organisation för 
Introduktionsprogrammet Programinriktat val. Den nya organisationen startar från och med 
antagningen 2021. Detta beslut innebär att organisatoriskt tillhör elev på Programinriktat val utsedd 
skolenhet (Duveholmsgymnasiet 4 eller Lindengymnasiet) tills dess att elev blivit behörig till 
gymnasieskolans nationella program och därmed ges möjlighet att antas till detta program (dock 
senast under elevs första läsår). Elev som antagits till Programinriktat val studerar grundskoleämnen 
och gymnasiekurser utifrån sin individuella studieplan där fokus ska vara att färdigställa sina 
grundskoleämnen och därmed bli behörig och antagen till gymnasieskolan så snart som möjligt. 

Under sommaren har det skett stora förändringar i ledningsorganisationen då bildningsnämnden 
har fått ny nämndordförande samtidig som bildningsförvaltningen har fått ny förvaltningschef. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 
En del av undervisningen i både grundskola år 7-9 och gymnasieskola bedrevs under vårterminen 
på distans. I grundskolan F-6 hade bara enstaka klasser distansundervisning vid enstaka tillfällen. 
Det fanns farhågor om hur detta skulle påverka elevernas resultat och det fördes hela tiden ett 
resonemang om hur distansundervisningen skulle utformas för att minimera de eventuella negativa 
effekterna på elevernas undervisning. För år 7-9 prioriterades bland annat att främst ha år 9 på 
plats i skolan. För gymnasieskolan vidtogs samma åtgärder för år 3 men med undantag utifrån 
rektorernas bedömning. Efter vårterminens slut kan det konstateras att det på övergripande nivå 
inte kan ses några negativa effekter på resultatutvecklingen hos avgångsklasserna till följd av 
Corona pandemin. Efter årets sommarskolan var 80,9% av eleverna i år 9 behöriga till 
gymnasieskolan vilket är de bästa resultaten på fyra år. På gymnasieskolan högskoleförberedande 
program nådde 78,2% av elever en examen medan motsvarande siffra för eleverna på de 
yrkesförberedande programmen var 80,1%. Detta är resultat i nivå med tidigare års resultat. 
Höstterminen har startat upp med undervisning på plats för eleverna i både grundskola och 
gymnasieskola. 

Även Katrineholms förskolor drabbades av smitta och restriktioner till följd av pandemin. Under 
våren hölls bland annat tre av kommunens förskolor stängda en kortare period på uppmaning av 
smittskyddsläkaren i Sörmland. Detta då det konstaterats smitta på förskolan. Under april och maj 
gick Katrineholms förskolor ut med en vädjan till de föräldrar som hade möjlighet att hålla sina barn 
hemma från förskolan för att minska trängsel och risk för smitta. Återbetalning av förskoleavgift 
skedde till de vårdnadshavare som höll sina barn hemma under denna period. Sjukfrånvarande 
personal och frånvarande barn har lett till att flera förskolor visar positiva avvikelser när det gäller 
personalkostnader. 

Den öppna förskolan hölls stängd under hela våren och öppnade igen med enbart uteverksamhet i 
mitten av augusti. De fritidsgårdar på landsbygden som bildningsnämnden ansvarar för har haft 
begränsat öppethållande i perioder. 

Även Kulturskolan och KomTek har behövt anpassa sin verksamhet till de restriktioner som följt av 
Coronapandemin. I det fall det är möjligt har undervisning skett digitalt. Dock har antalet deltagare 
på KomTeks kurser minskat markant under våren samt att cirka 100 elever fallit ifrån i Kulturskolans 
verksamhet under året. 

Årets ViSKA-enkät visar på att barnen i förskolan känner sig trygga och att föräldrarna är nöjda med 
verksamheten som bedrivs i förskolan. Dock ligger andelen förskollärare i förskolan fortfarande 
under 40% och drygt 40% av medarbetarna i förskolan saknar helt pedagogisk utbildning. Detta gör 
att det kommer att bli svårt att nå målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet". 
Kompetenshöjande åtgärder pågår och planeras bland annat via medel från integrationsfonden. 

Många barn har slutat delta i organiserad idrott på grund av pandemin. Undersökningen Liv & Hälsa 
Ung har visat att andelen barn/unga med övervikt och fetma ökat i Sörmland de senaste åren och 
det finns en oro att detta ytterligare försämras när allt färre barn deltagit i organiserad idrott efter 
skolan, på kvällar och helger. 
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Volymutveckling 

Volymmått 
Utfall jan-jun 

2021 Prognos 2021 
Utfall jan-jun 

2020 Utfall 2020 

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 2057 2001 2020 1972 

Elever i grundskola 4101 4141 4089 4099 

Elever i grundsärskola 75 73 76 75 

Barn i fritidshem 1358 1394 1367 1407 

Elever i gymnasieskolan 1248 1254 1242 1252 

Elever i gymnasiesärskolan 60 56 54 57 

Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) 629 615 603 682 

Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid 19 25 25 27 

Elever som deltar i modersmålsundervisning 776 763 694 734 

Kommentar till volymutveckling 

Antalet barn och elever som kommunen har betalningsansvar för har under året relativt väl följt 
prognosen. I grundskola och gymnasieskola har det funnits en mindre negativ avvikelse. För 
höstterminen sker avstämning 15 september. 

Kulturskolan, som under ett åt arbetat intensivt med att få tillbaka elever till sina kurser, kunde 
under våren se ett ökat elevantal. Tyvärr har de återigen tappat elever till hösten och prognosen för 
året har skrivits ner. Insatser genomförs för att locka tillbaka gamla elever till verksamheten likväl 
som att locka nya elever till verksamheten. 
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Händelser under året 
Händelser av väsentlig betydelse 
Årets åtta första månader har till stor del präglats av pandemin. Konsekvenserna av detta redovisas 
i tidigare avsnitt. Utöver detta har följande händelser haft en väsentlig betydelse för verksamheten: 

• En ny lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola), Unikum, har 
upphandlats och implementeringen av denna har påbörjats.  

• Förarbete inför upphandling av nytt verksamhetssystem (källsystem för elev- och 
personalregistrering) har påbörjats. 

• Verksamheten Omsorg på obekväm tid har omorganiserats. 
• Två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen, har färdigställts.   
• Gymnasieutredningen har fortgått och ett beslut om ny organisation för 

Introduktionsprogrammet Programinriktat val har tagits.  
• Snittkostnaden för en extern gymnasieplats har ökat markant vilket påverkar utbetalningen 

av programpeng.  
• Ett nytt statsbidrag "Skolmiljarden" har tillfälligt införts för 2021.  
• För att öka tryggheten bland annat i kommunens skolor har två trygghetsvärdar anställts 

(organiserade under säkerhetschefen). 
• Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) har avslutats efter 3,5 år. Arbetet 

har fortsatt inom ramen för samverkan för bästa förskola i samverkan med Skolverket och 
Mälardalens högskola.  

• Två större utbildningssatsningar har påbörjats. En där 34 barnskötarbiträden utbildar sig till 
barnskötare och en där 12 barnskötare går en uppdragsutbildning via Liu för att bli 
förskollärare. 

Övriga händelser 
• Förskolan Sörgården har under våren flyttat tillbaka till sina nyrenoverade lokaler.  
• Gymnasiesärskolan har fått tillfälliga lokaler på Nävertorpsområdet för att minska trängseln 

på Duveholmsskolan. 
• Förskolan Häringe har påbörjat en tvåårig satsning på renovering av hela förskolan. 
• Ventilationen i Safiren byts ut vilket gjort att personalen på bildningsförvaltningens 

förvaltningskontor fått flytta till tillfälliga lokaler alternativt arbeta hemma sedan mars. 
Återflytt kommer att ske under hösten 2021. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Samlad bedömning 
Trots att årets avgångsklasser uppvisade en god resultatutveckling kommer bildningsförvaltningens 
inte att nå de kommunala resultatmålen att fler elever i grundskolan och gymnasieskolan ska klara 
målen och nå höga resultat. Resultatutvecklingen skiljer sig mellan könen och måluppfyllelsen i de 
lägre årskurserna inte är lika god. Kvalitén i undervisningen måste förbättras för att flera elever kan 
få möjlighet att nå goda resultat. Samtidigt måste skolorna hela tiden anpassa sin organisation till 
aktuellt elevantal. En rörlighet i ekonomin som är en utmaning när elevantalen kan förändras 
snabbt. 

Inte heller förskolans mål om en trygg och utvecklande förskoleverksamhet bedöms nås för året då 
andelen behörig personal är låg och sjukfrånvaron är hög. Insatser pågår för att öka andelen 
behörig personal och även för att öka frisknärvaron. Samtidigt prognostiserar förskolan ett positivt 
resultat för året. Detta kan kopplas till bland annat hög sjukfrånvaro. 

Målbedömning resultatmål 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Fler unga entreprenörer 
KS, BIN, VIAN 

  

 Ökad sysselsättning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB 

  

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
VSR 

  

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 
BIN, KULN, STN 

 • Merparten av alla barn och föräldrar är nöjda med den 
verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor.  

• Andelen förskollärare på kommunens förskolor är något 
högre än föregående år men fortsatt låg.  

• Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på 
förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka 
den aktuella personalgruppen. Bland annat sker 
samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa 
(för)skola i syfte att öka undervisningens kvalitet. 
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Status Resultatmål Prognos Kommentar 

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

 • Elever i årskurs 6 slår rekord inom nio mätpunkter och 
når de högsta resultaten sedan införandet av betyg i 
årskurs 6.  

• Eleverna i årskurs 9 slår rekord inom tio mätpunkter 
sedan införandet av nya läroplanen.  

• Den resultatanalys som gjordes vid läsårets slut visar på 
att utgångsläget för nuvarande årskurs 9 (läsåret 21/22) 
är bekymmersamt. Insatser för att behöver vidtas för att 
fler av dessa elever ska klara målen.  

• Ett utökat samarbete med den centrala barn- och 
elevhälsan, bland annat med hjälp av de 6 mnkr som 
omfördelats till grundskolan, har haft gynnsamma 
effekter på måluppfyllelsen i år 7-9. Detta arbete 
behöver fortsätta.  

• Analyser visar att måluppfyllelsen i bland annat 
matematik och engelska sticker ut negativt i de lägre 
årskurserna. 

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

 • Elever som tagit examen från både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program uppvisar de högsta 
betygspoängen sedan införandet av nya läroplanen.  

• Andelen elever på yrkesprogram som uppnår 
grundläggande högskolebehörighet är för första gången 
någonsin i nivå med riket.  

• Andelen gymnasieelever med gymnasieexamen på 
yrkesprogram ökar för fjärde året i rad.  

 Ökad trygghet i skolan 
KS, BIN, STN, KFAB 

 • En hög grad av eleverna i år 6 och år 9 i grundskolan 
uppger att de känner sig trygga i skolan. Trots att många 
insatser pågår finns det fortfarande många elever som 
upplever att de inte känner sig trygga i skolan.   

 Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat 
KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

 • Från och med höstterminen 2019 får eleverna i 
grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott 
och hälsa. Coronapandemin har påverkat delar av 
undervisningen i idrott och hälsa. 

• Samarbete mellan idrottslärare på Sandbäcksskolan och 
förskolorna inom Öst 2 pågår där fysisk aktivitet och 
grovmotorisk träning är i fokus. Öst 2 ingår även i 
arbetet med generation PEP 

 Fler ska gå vidare till studier 
på eftergymnasial nivå 
BIN, VIAN 

 • Behörighet till högskolestudier bland årets elever med 
yrkesexamen har ökat markant vilket ger förutsättningar 
för fler elever än förut att gå vidare till studier på 
eftergymnasial nivå. 

Trygg vård & omsorg 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 • Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med 
tvärprofessionella team bestående av bland annat 
kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger 
och socialpedagoger. Dessa team arbetar i 
förebyggande syfte med tidiga insatser för barn och 
unga. Samarbete sker även med Regionen, 
habiliteringen, polisen och andra förvaltningar inom 
kommunen.  

• Öppna förskolans verksamhet har under året påverkats 
av Coronapandemin.  
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Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska 
BIN, SOCN, VON 

 • Kostnaderna för placerade barns skolgång har ökat 
under året. 

 Färre barn och unga ska 
utsättas för risk att skadas 
till följd av eget eller andras 
bruk av tobak, alkohol eller 
narkotika 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN 

 • Bildningsförvaltningen deltar i kommunövergripande 
arbete inom området. 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, 
idrotts- och fritidslivet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VON 

 • Fritidskurser och lovaktiviteter erbjuds på KomTek och 
Kulturskolan. Verksamheten har dock påverkats av 
Coronapandemin och har på olika sätt ställts om och 
anpassats till det rådande läget.  

 Kultur, idrott och fritid för 
barn och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

 • Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga 
erbjuds på Kulturskolan och KomTek samt genom de 
kommunala fritidsgårdarna på landsbygden. 

• Flera förskolor arbetar aktivt med att använda konst i 
den dagliga undervisningen.  

• Under maj månad hade alla förskolor en utställning på 
kulturhuset Ängeln på temat Hållbar Framtid. 

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

 • Både Kulturskolan och KomTek jobbar aktivt med att 
identifiera ojämställdhet men även ojämlikhet i sina 
respektive verksamheter. Könsfördelningen inom 
verksamheterna är idag ca. 55% flickor och 45% pojkar. 
Ur ett nationellt perspektiv är det bra och jämställda 
siffror. 

Hållbar miljö 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB 

 • Förskole- och skollokaler hålls släckta efter 
verksamhetstid.  

• I nya lokaler installeras automatisk belysning. 

 Nedskräpningen ska minska 
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, 
KVAAB 

 • Samtliga förskolor har under ett par år haft fokus på 
arbete med hållbar framtid i sitt systematiska 
kvalitetsarbete. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

 Säkrad 
kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 • Bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan har 
uppdaterats under året.  

• En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning 
pågår inom bildningsförvaltningen. Exempelvis 
uppdragsutbildning förskollärare. 
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Status Resultatmål Prognos Kommentar 

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

 • Medarbetarengagemanget har ökat genom delaktighet 
vid exempelvis referensgrupper vid upphandling av ny 
lärplattform och referensgrupper vid byggprocessen 
kring nya skolor.  

• Involvering av olika grupper av personal i arbetet med 
gymnasieutredningen.  

• Verksamhetschef Förskola arbetar tillsammans med tre 
HR-konsulter, representanter för Kommunal och 
Lärarförbundet kring samarbetsprojektet ”Öka 
frisknärvaron, förbättra arbetsmiljön”. Den syftar till att 
sänka sjukfrånvaron och öka medarbetarnas känsla av 
delaktighet och engagemang. 

 Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 • Flera förskolor ingår i ett projekt i samarbete med HR-
enheten i syfte att öka frisknärvaron.  

• Rektorer inom bland annat gymnasieskolan har gjort om 
i sina anställningar för att minska 
administrationsbördan på pedagogisk personal.  

• På flera enheter finns hälsoinspiratörer.  

 Kommunens tillgänglighet 
för invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON 

 • Handläggare från bildningsförvaltningen finns på plats 
på kontaktcentret vid olika tidpunkter för att kunna 
svara på frågor. Förstärkning i form av expertkompetens 
erbjuds exempelvis under den period då det är val till 
förskoleklass.  

• Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut på 
webben 

 Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

 • En modern och mer användarvänlig lärplattform har 
introducerats i samband med läsårsstarten 21/22.  

• Den snabba omställningen från närundervisning till 
distansundervisning har i hög utsträckning skyndat på 
den digitala delaktigheten för många målgrupper.  

 Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt 
och externt 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR 

 • Barn- och elevhälsan nya arbetssätt med bland annat 
tvärprofessionella team och ökad samverkan med 
skolornas och förskolornas ledningsteam upplevs ge ett 
ökat stöd för förskolorna och skolorna. 

• Samverkan mellan förskolorna och biblioteket har 
bidragit till att alla förskolor nu har minst ett bibliotek 
och där böcker och bokläsning har fått ett ökat fokus. 
Extra satsningar har genomförts på Ängstugan 
(Strångsjö) och på Räven (Julita) där bibliotekarierna har 
gett stöd i utvecklandet av goda språkrika lärmiljöer, 
högläsning och utlåning av böcker till vårdnadshavare. 

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

  

 Nettodriftskostnaderna ska 
inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/8 2021 
Budget per 31/8 

2021 
Avvikelse per 31/8 

2021 
Prognos avvikelse 

helår 2021 

Bildningsnämnden -823 -1 032 209 100 

Förvaltningsledning och 
administration -48 559 -51 716 3 157 2 250 

Kommungemensamma 
kostnader och 
myndighetsutövning -139 335 -137 798 -1 537 

-3 000 

Stödverksamheter -34 477 -36 072 1 595 100 

Förskola 9 792 1 141 8 651 1 750 

Grundskola -35 714 -3 715 -31 999 400 

Grundsärskola -5 586 3 -5 590 -700 

Gymnasieskola -15 881 -2 838 -13 043 1 350 

Gymnasiesärskola -3 200 -320 -2 880 -400 

Resursfördelning -308 040 -361 170 53 130 -1 850 

Tilläggsbelopp -13 096 -15 926 2 830 0 

Ankomstregistrering -2 830 0 -2 830 0 

Summa -597 748 -609 441 11 693 0 

Kommentar 

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen 

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på +11 693 tkr. 

Prognosen för året är +/- 0 tkr. Försämringen jämför med tidigare prognoser förklaras av en några 
grundskolor fått färre elever än prognostiserat till höstterminen samtidigt som grundsärskolan fått 
några elever som är mer resurskrävande än vad som förväntats. Samtidigt har det 
effektiviseringskrav som legat på interna verksamheter nu lyfts in i prognosen. Omsorg på udda 
tider kommer inte att klara att hålla sin tilldelade budget för året. 

Ytterligare analyser måste göras på de enheter som försämrat sina prognoser och åtgärder behöver 
vidtas. Bildningsförvaltningen behöver också jobba vidare tillsammans med service- och 
teknikförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen för att hitta möjligheter till interna 
effektiviseringar. 

Nämnd 
I nuläget prognostiseras ett resultat på +100 tkr för nämnden. 

Detta förklaras av att sammanträden med nämnden under våren ställts in. 

Förvaltningsledning och administration 
Verksamheten prognostiserar ett resultat på +2 250 tkr i förhållande till budget. Detta förklaras av 
att alla utvecklingsmedel inte utnyttjats och av låga personalkostnader på förvaltningsledning och 
förvaltningskontor. Detta ska täcka upp för ökade kostnader i på Järvenskolan, dubbla kostnader 
under implementeringen av den nya lärplattformen samt för det effektiviseringskrav på interna 
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verksamheter som inte verkställts. 
 
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning 
Verksamheten innefattar skolskjuts, reseersättning, inackordering och gemensamma kostnader 
såsom hyror, vaktmästeri, måltider och vissa system. Verksamheten prognostiserar ett resultat på -3 
000 tkr. Detta då det i budgeten för 2021 lades ett krav på effektivisering av interna kostnader på 
2 800 tkr. För att ta fram åtgärder har möte med service och tekniknämnden samt 
digitaliseringsavdelningen genomförts. Dock har dessa överläggningar inte genererat några 
minskade kostnader. Eftersom bildningsförvaltningen inte självständigt kan påverka dessa 
kostnader behöver dessa effektiviseringar genomföras i andra delar av verksamheten kommande 
budgetår. 

Vissa dubbla kostnader har uppstått under införandet av ny lärplattform vilket ger ökade kostnader 
på 200 tkr. 

I dagsläget är kostnaderna för hyror och städ höga men detta kommer att regleras under året. 

Stödverksamheter 
Förvaltningens stödverksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen 
förskola, Omsorg på udda tider) prognostiserar tillsammans en avvikelse på +100 tkr i förhållande 
till budget. 
 
Kostnaderna för omsorg på udda tider var under årets två första månader högre än budgeterat. 
Efter omorganisationen i mars sjönk kostnaderna men de var fortfarande höga i förhållande till 
budget. Till hösten har antalet barn ökat och det befaras att personalkostnaderna därför kommer 
att vara något högre under hösten än vad som beräknades under våren. Detta gör att verksamheten 
lämnar en prognos på - 600 tkr för året. 

Kulturskolan och elevhälsan räknar med lägre personalkostnader än budgeterat och prognostiserar 
därför ett plus på +700 tkr för året. 

Förskola 

Förskolan prognostiserar ett resultat på +1 750 tkr i förhållande till budget. 

Det positiva resultatet beror till största delen på högre intäkter än budgeterat, sammantaget +5 
000 tkr. De ökade intäkterna beror dels på fler barn under till hösten än budgeterat på några av 
förskolorna, dels på högre intäkter från Arbetsförmedlingen och dels på sammantaget högre 
intäkter från statsbidraget för mindre barngrupper för hösten. 

Katrineholms kommun har blivit beviljat 6 mkr i statsbidrag för mindre barngrupper för perioden juli 
2021-december 2021 vilket kan jämföras med att Katrineholms kommun blev beviljade 8 mkr i 
statsbidrag för mindre barngrupper för perioden juli 2020-juni 2021. Dock är det så fler förskolor 
fick avslag på sin ansökan om statsbidraget än förra läsåret. Nio förskolor fick avslag på sin ansökan 
för den här perioden varav två även hade fått avslag på sin ansökan för förra läsåret. Det är alltså 
sju förskolor som fick avslag nu, men som tidigare har blivit beviljade statsbidrag. För dessa 
förskolor blir det en omställning att få ekonomin att gå ihop utan statsbidrag. Några av förskolorna 
kommer inte att lyckas uppnå ett nollresultat för året utan andra förskolor inom samma 
rektorsområde behöver täcka upp för dessa underskott. 

De högre intäkterna har gjort att förskolan har utrymme att ha högre kostnader. 
Personalkostnaderna beräknas bli 1 100 tkr högre än budgeterat, kostnaderna för inhyrd personal 
beräknas bli 700 tkr högre än budgeterat och övriga kostnader beräknas bli 1 500 tkr högre än 
budgeterat. Ungefär en tredjedel av ökningen av de övriga kostnaderna beror på 
tillgänglighetsanpassningen av gården på Tjäderns förskola. 

Förskolorna ska vid årets slut lämna ett överskott som ska täcka upp för de minskade 
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föräldraintäkterna som uppstod på grund av återbetalningen av barnomsorgsavgifter till de 
vårdnadshavare som valt att hålla sina barn hemma under april och maj. Intäkterna blev 600 tkr 
lägre under april och maj på grund av återbetalningen. Därför är förskolorna ålagda att ha ett 
resultat vid årets slut på minst +600 tkr i förhållande till budget. 

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem 

Grundskolan prognostiserar ett resultat för året på +400 tkr i förhållande till budget. Prognosen 
förutsätter att effektiviseringar motsvarande 1 100 tkr genomförs. 

Den största förändringen sedan föregående prognos står Skogsborgsskolan för, med en försämring 
från en prognos på -300 tkr till -550 tkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringar motsvarande 
550 tkr genomförs. Försämringen beror på att intäkterna från statsbidraget för läxhjälp beräknas bli 
lägre än budgeterat. Det prognostiseras också ett lägre elevantal vilket ger minskade intäkter från 
skolpengen. Även personalkostnadsprognosen har försämrats, med högre kostnader än vad som 
tidigare beräknats både under sommaren och under höstterminen. 

Flera av småskolorna prognostiserar överskott: Björkviks skola +300 tkr, Forssjö skola +400 tkr och 
Sköldinge skola +150 tkr. För Björkvik och Forssjö kommer överskottsprognosen av att 
personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. I Sköldinges fall beror det på ett ökat 
elevantal till höstterminen. Flera av småskolorna har ett ökat elevantal under höstterminen vilket 
innebär att de kommer att få en lägre intäkt från småskolebidraget under 2022. Rektorerna vill 
därför hålla kostnaderna nere under hösten 2021 för att de inte ska riskera att gå in i 2022 med en 
för dyr organisation i förhållande till intäkterna. 

Strångsjö skola, Östra skolan och Valla skola prognostiserar underskott på mellan 100 tkr och 
200 tkr per skola. Sandbäcksskolan och Västra skolan ligger kvar på sina prognoser, +100 tkr 
respektive +200 tkr för året. Övriga skolor prognostiserar ett 0-resultat. 

Järvenskolan lämnar en prognos för året med -750 tkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringar 
motsvarande 550 tkr genomförs. I prognosen är en personalförstärkning som gjorts på 
verksamhetschefs initiativ inräknad. Utöver detta har prognosen försämrats då höstens elevantal 
blev betydligt lägre än vad som beräknats i våras. Det är 29 elever färre, vilket innebär att klasserna i 
årskurs 7 är betydligt mindre än tänkt. 

Järvenskolan city förbättrar sin prognos från +550 tkr till +1 050 tkr. I undervisningsgruppen 7-9L är 
det två fler elever i höst jämfört med tidigare räknat. Personalkostnaderna har varit lägre under 
sommaren. I undervisningsgruppen 7-9 M finns en vakant tjänst som ännu inte tillsatts vilket gör att 
personalkostnaderna är lägre än beräknat. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan prognostiserar ett resultat för året på -700 tkr i förhållande till budget. Prognosen 
förutsätter att effektiviseringar motsvarande 500 tkr genomförs. 

Innan sommaren prognostiserades ett underskott på 300 tkr. Den allra största delen av 
försämringen beror på att personalkostnaderna blev högre än beräknat under sommaren samt att 
höstens organisation kommer att bli dyrare än vad som tidigare planerats. Anledningen är att några 
av eleverna behöver enskild undervisning istället för att undervisas i grupp, vilket var planen innan 
sommaren. Elevantalet är något lägre vilket ger lägre intäkter från skolpeng. 

Grundsärskolan har fått ett Covidrelaterat bidrag på 160 tkr från Region Sörmland beviljat. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat för året på +1 350 tkr i förhållande till budget. 

Duveholm 1 försämrar prognosen från noll till –350 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna har 
varit högre under sommaren och kommer även att vara resterande del av året. Skolpengen är något 
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lägre då det är färre elever på Estetiska programmet än beräknat. 

Duveholm 4 låg tidigare på en nollprognos och förbättrar nu det till +300 tkr. Det beror på att 
enheten räknar med några fler elever nu i höst. Men det är fortfarande rörlighet bland eleverna 
vilket gör prognosen på elevantalet är osäker. Personalkostnaderna beräknas lägre för hösten då en 
personal slutat som inte ersätts. 

KTC 1 försämrar sin prognos från +300 tkr till en nollprognos. De har tre elever färre än beräknat för 
hösten samt att personalkostnaderna varit något högre under sommaren och kommer att bli högre 
under hösten än tidigare beräknat. 

KTC 2 förbättrar sin prognos från +300 tkr till +550 tkr för året. Enheten räknar med sex fler elever 
än tidigare beräknat. Enheten räknar även med ett statsbidrag som inte tidigare var medräknat. 

Lindengymnasiet lämnar en prognos för året på +350 tkr, en försämring med 100 tkr jämfört med 
föregående prognos. Restaurangverksamheten förbättrar prognosen med 50 tkr då 
personalkostnaderna varit lägre under sommaren. Gymnasieskolan försämrar sin prognos med 
150 tkr. Skolpengen beräknas lägre för hösten än tidigare. Antalet elever är två fler än tidigare 
beräknat men det är färre elever på program med högre skolpeng. Personalkostnaderna beräknas 
också bli något högre nu än tidigare. 

Organisationsförändringen för programinriktat val påverkar inte enheterna ekonomiskt i höst 
eftersom betydligt fler elever blev behöriga till programmen jämfört med tidigare år. 

Undervisningsgrupperna IA1 och IA4 ligger kvar på en prognos för året på +500 tkr. IA1 har två färre 
elever än beräknat till hösten och har nu en prognos på +150 tkr och IA4 har två fler elever än 
beräknat till hösten och har nu en prognos på +350 tkr. I båda grupperna avser det beräknade 
plusresultatet höstterminen då de har fler elever än under vårterminen. 

Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan prognostiserar -400 tkr för året. 

Enheten förbättrar sin prognos med 100 tkr. Personalkostnaderna har varit betydligt lägre för 
sommaren än beräknat. Det är två elever färre än beräknat på individuella programmen men en 
elev mer än beräknat på nationella programmet. Skolpengen blir totalt sett lägre för året. 
Höstterminen beräknas ha ett minusresultat. Elevernas behov av stöd har ökat den senaste tiden 
vilket gör verksamheten mer kostsam än skolpengen tillåter. 

Resursfördelning 

Resursfördelningen prognostiserar -1 850 tkr för året. 

Under första halvåret har antalet barn och elever inom samtliga verksamheter varit något färre än 
budgeterat. Detta gör att bildningsförvaltningen borde lämna ifrån sig motsvarande 2,2 mnkr i för 
denna period. Förskolan följer budgeterat antal barn i juli och augusti. För grundskola och 
gymnasieskola sker avstämning av barnantal för juli och augusti först i september vilket gör att läget 
fortfarande är väldigt osäkert för hösten. 

Under vårterminen ökade antalet elever på grundsärskolan under en period. Dessa elever är 
betydligt dyrare än en elev i grundskolan vilket ledde till att utbetalningen av skolpeng för 
vårterminen översteg budget med -900 tkr. 

Antalet elever i gymnasieskolan följde under våren budget väldigt väl. Dock kunde det konstateras 
att snittkostnaden för gymnasieelever i andra kommuner ökade med 2 300 kr per månad jämfört 
med föregående år. Detta var inte känt under hösten när budgeten räknades fram och kostnaderna 
under vårterminen översteg budget med cirka 500 tkr per månad. Hur det kommer att se ut under 
höstterminen går att säga först när avstämningen har gjorts 15 september. 

Antalet barn i fritidshem var under våren lägre än budgeterat och skolpengen som betalades ut var 
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cirka 1 000 tkr lägre än budgeterat. Från juli har dock antalet barn i fritidshem ökat och antalet följer 
nu budgeterat vilket gör att utbetalningen av skolpeng ökar. 

Kostnaderna för placerade barn och unga har under året varit relativt höga. Under sommaren har 
det varit stor rörlighet i placeringarna och alla kostnader för placeringar under hösten är inte kända 
ännu. 

Tilläggsbelopp 
Prognos just nu är +/- 0 tkr detta kan dock komma att ändras om nya beslut om tilläggsbelopp tas 
under hösten. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt Utfall per 31/8 2021 Budget helår 2021 
Kvar av årets 

budget 
Prognos avvikelse 

helår 2021 

100001 Upph verks.system 
och lärplatt 0 -4 500 4 500 4 000 

100002 Flytt VF-
programmet -57 -57 0 0 

100003 Förskola - inv, 
teknisk utr -41 -1 314 1 273 0 

100004 Investering 
gymnasieskola -180 -1 310 1 130 0 

100005 Grundskola - inv, 
tekn utr -852 -1 517 665 0 

100006 Upprustning 
idrottshallar -190 -768 578 0 

100007 Nya förskolor -74 -534 460 0 

100008 Gemensamma 
verksamheter -21 -350 329 0 

100010 Oförutsedda inv 0 -500 500 75 

100011 1:1 satsning 1-9 -2 284 -7 000 4 716 0 

100014 Teknisk utrustn 
grundskola -95 -170 75 0 

100015 Pedagogiska 
uterummet 0 -500 500 0 

100016 
Fordonsprogrammet -5 -1 690 1 685 0 

100017 Körgård -411 -400 -11 -75 

100018 Gymnasiesärskola 0 -400 400 0 

Summa -4 209 -21 010 16 801 4 000 

Kommentar 

Bildningsförvaltningen redovisar ett lågt utfall för investeringar tom augusti månad. Flera större 
investeringar har påbörjats men inte genererat några högre kostnader ännu. Bland annat har 
upphandling av lastbil till fordonsprogrammet påbörjats. Även ombyggnation av cirkusplatsen till 
körgård har påbörjats. 1-1 år 1-9 kommer att generera kostnader till hösten då inköp av iPads till år 
1, 4 och 7 sker. 

Upphandling av ny lärplattform har slutförts och implementering av det nya systemet har påbörjats. 
Systemet har tagits i bruk vid starten av höstterminen. Den nya lärplattformen är inte förknippad 
med några stora investeringskostnader. Upphandling av nytt verksamhetssystem har påbörjats och 
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kommer att slutföras under året. Implementeringen är förknippad med höga kostnader och 
budgeten kommer ett begäras ombudgeterad till 2022 när kostnaderna kommer att uppstå. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 
Både antalet årsarbetare och antalet månadsanställda har ökat i förhållande till samma period förra 
året. Under början av 2020 tvingades många enheter dra ner på antalet anställda eftersom flera 
statsbidrag minskade under året. 2021 har statsbidragen till viss del återkommit via Likvärdig skola. 
Detta har möjliggjort för enheterna att återigen ta in ny personal. 

Nyckeltal 
Mätdatum
/ -period 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Totalt 
delår 
2020 

Kvinnor 
delår 
2020 

Män 
delår 
2020 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/8 479 910   461 562   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 0,2%   0,1%   

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/1-31/7 1 379,3 1 124 255,4 1 337 1 086 251 

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/7 2% 2,2% 1,6% 1,8% 1,8% 1,7% 

Månadsanställda, antal 31/8 1 460 1 178 282 1 436 1 165 271 

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 86,7% 88,3% 80,1% 87,2% 88,2% 82,7% 

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 13,3% 11,7% 19,9% 12,8% 11,8% 17,3% 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 
Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har ökat något jämfört med samma tidpunkt 
förra året och ligger i år på 85,6%. Totalt 10,5% av de månadsanställda har själva valt att arbeta 
deltid och i denna siffra återfinns en högre andel kvinnor än män. När de gäller de medarbetare 
som väljer att arbeta deltid så väljer männen generellt sett en lägre sysselsättningsgrad än 
kvinnorna. 

Både antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran och antalet tillsvidareanställda som gått i 
pension är något färre än förra året. 

Nyckeltal 
Mätdatum
/ -period 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Totalt 
delår 
2020 

Kvinnor 
delår 
2020 

Män 
delår 
2020 

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 31/8 85,6% 85,2% 87,2% 85,1% 84,6% 87,5% 

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 31/8 10,5% 11,4% 6,5% 11% 11,8% 7,5% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 31/8 69,8% 71,2% 63,2% 70,6% 71,9% 63,9% 

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-31/7 35 27 8 41 30 11 

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-31/7 17 15 2 19   
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Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 
Coronapandemin har fortsatt att påverka sjukfrånvaron negativt. Påverkan skiljer sig dock mellan 
olika verksamheter beroende på om medarbetaren har möjlighet att arbeta hemifrån i perioder 
eller inte. Sjukfrånvaron är fortsatt högst i förskolan. Därefter följer grundskolan. 

Frisktal är ett nytt nyckeltal för i år. Det kan konstateras att männen uppvisar ett högre frisktal än 
kvinnorna. Dock har försämringen jämfört med föregående år varit större hos männen än 
kvinnorna. 

  

Nyckeltal 
Mätdatum
/ -period 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Totalt 
delår 
2020 

Kvinnor 
delår 
2020 

Män 
delår 
2020 

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 2,2%   2,3%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 
12 månaderna (%) 1/9-31/8 45,7% 44% 53,9% 48,2% 46,3% 56,6% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/6 8,3% 9% 5,5% 8% 8,3% 6,7% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 
(%) 1/12-30/6 4,3% 4,5% 3,2% 4,4% 4,5% 3,8% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 
dagar (%) 1/12-30/6 1,6% 1,8% 0,6% 1,4% 1,5% 1,1% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 
(%) 1/12-30/6 2,4% 2,6% 1,7% 2,2% 2,3% 1,8% 

Rehabärenden pågående, antal 31/8 185   142 121 21 
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Förväntad utveckling och 
åtgärdsplan 
Förväntad utveckling 
Coronapandemin kommer att fortsätta att påverka verksamheterna. Bildningsförvaltningen 
kommer att följa och anpassa verksamheten till de restriktioner som kommer. De mer långsiktiga 
effekterna på barnen och elevernas mående och måluppfyllelse måste följs. 

Det har beslutats om förändringar i både läroplaner och kursplaner i grundskolan och 
grundsärskolan. Ändringarna kommer börja gälla från höstterminen 2022. Fortbildningsinsatser 
kommer att påbörjas under höstterminen 2021. 

Åtgärdsplan 
Ökad måluppfyllelse grundskola och gymnasieskola 

• För ge fler elever möjlighet att nå målen anordnas lovskolor i både grundskola och 
gymnasieskola.  

• Utökad läxhjälp i både år 7-9 och gymnasieskolan.  
• Genomföra betygsanalyser på individ-, grupp- och skolnivå för att identifiera insatser för 

förbättrad måluppfyllelse.  
• Med hjälp av prognosverktyget tidigt identifiera insatser på individ-, grupp- och skolnivå för 

att förbättrad måluppfyllelsen. 
• Öka samverkan mellan förskola och förskoleklass för att knyta samman verksamheterna på 

ett tydligare sätt. Personalen i förskola och förskoleklass ska tillsammans arbeta med de tre 
centrala begreppen i styrdokumenten för förskola och skola; sammanhang, kontinuitet och 
progression. Handlingsplan för övergångar upprättas där forskning från Mälardalens 
högskola ligger som grund. 

• Järvenskolan och Västra skolan deltar tillsammans med huvudmannen i Skolverkets satsning 
Samverkan för bästa skola. Planerade åtgärder fortgår.  

• Omfördelning av 6 mnkr till insatser för ökad måluppfyllelse på 7-9. Utökningen bidrar bland 
annat till möjligheten att anställa fler lärare i år 7-9.  

• För att öka måluppfyllelsen har förvaltningschefen tagit fram fyra prioriterade mål (alla 
elever i Katrineholms kommun tar gymnasieexamen, chefer i bildningsförvaltningen är 
effektfulla, verksamheten bedriver ett offensivt kvalitetsarbete, verksamheten genomsyras 
av innovation och nytänkande). De insatser som tagits fram kopplat till målen kommer att 
följas upp.  

• Gymnasieutredningen fortgår. 

Trygg och utvecklade förskoleverksamhet 

• Uppdragsutbildning förskollärare pågår (tio förskollärare klara till årsskiftet) och en ny grupp 
startar hösten 2021 (tolv personer). 

• Via medel från integrationsfonden startas en barnskötarutbildning till hösten (34 
barnskötarbiträden omfattas). Utbildningen sker i samverkan med Viadidakt.  

• Sex förskolor ingår i Skolverkets satsning Samverkan för bästa förskola. I samverkan med 
Mälardalens högskola ska dessa förskolor under två år arbeta med att höja kompetensen 
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hos alla förskolans professioner inom läroplansuppdraget. 
• Ta fram insatser för att stärka det språkutvecklande arbetssättet i förskolan. Genomförs 

med hjälp av statsbidraget för språkutveckling i förskolan och med stöd av 
bildningsförvaltningens lektor och representanter från barn- och elevhälsan.   

Ekonomi i balans 

• Tillsammans med representanter från service och teknikförvaltningen samt 
digitaliseringsavdelningen identifiera utvecklingsområden och ta fram förslag på åtgärder 
som skulle kunna genomföras i syfte att effektivisera verksamheten och minska de interna 
kostnaderna. Ännu har arbetet inte lett till några faktiska kostnadsminskningar. Arbetet 
behöver intensifieras för att uppnå förväntat resultat.   

• Ta fram åtgärder för att minska kostnaderna på de enheter som i dagsläget prognostiserar 
en negativ avvikelse mot budget.  

• Bevaka kostnadsutvecklingen när det gäller elever i gymnasieskola i annan kommun.  

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

• Genomföra ett pilotprojekt inom förskolan för att förbättra frisknärvaro och arbetsmiljö. 
Pilotprojektet omfattar sju förskolor (tre rektorer) och sker i samverkan mellan 
bildningsförvaltningen, HR-enheten och facken.   

• Systematisk uppföljning av HR-frågor inom grundskolan F-6 för att tidigt hitta negativ 
utveckling och åtgärda den.  

25



Särskilda uppdrag 
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023 
Uppdrag Kommentar 

 Trygghetsskapande åtgärder för barn 
och unga 

 

2021-04-20 
 

Två trygghetsvärdar finns sedan början av året anställda under 
säkerhetschefen. Trygghetsvärdarna arbetar till stor del mot kommunens 
grundskolor och då främst mot Järvenskolan. 

 Omfördela internt motsvarande minst 
6 mnkr för att effektivisera och stärka 
måluppfyllelsen i grundskolan 

 

2021-04-20 
 

6 mnkr har omfördelats till grundskolan och till viss del förskolan. Främst 
har förstärkning skett i år 7-9. Handlingsplan för insatser som ska 
genomföras är framtagen. 
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Fler unga 
entreprenörer 
KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-
företag (%) 

7,2%  10,2% 4,9% Andel elever som driver 
UF-företag av totalt antal 
elever på gymnasieskolan 
är 7,2%. Detta är en 
marginell minskning mot 
föregående år. Det har 
skett en ökning för 
flickorna och en 
minskning bland pojkarna. 

Företagsamhet bland 
unga (%) 

3,7% 5,4%    

Ökad 
sysselsättning 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
yrkesprogram kommunala 
skolor (%) 

53,9% 54,4% 56,1% 52,8%  

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal 

44  22 22  

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

10,3% 8,4% 10,5% 10,3%  

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,6% 7,9% 10% 9,2%  

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Tryggare 
offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen 

60%  47% 76% Utfallet avser andel 
invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 
2018 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut 
ensam sent en kväll i 
området där du bor, 
känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Utfallet har 
förbättrats något jämfört 
med undersökningen 
2015, för både kvinnor 
och män. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på väg till och 
från skolan, andel (%) 

93%  90% 96%  

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
väg till och från skolan, 
andel (%) 

97%  96% 98%  

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på stan eller i 
centrum, andel (%) 

86%  89% 85%  

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
stan eller i centrum, andel 
(%) 

93%  93% 93%  

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen 
(%) 

69%    Utfallet avser 2019. 21 
ärenden totalt varav 3 
ärenden som hanterats på 
annat sätt än traditionell 
sanering (övermålning), 2 
mer omfattande ärenden 
ej möjliga att sanera inom 
24 timmar. 11 av 16 
ärenden sanerade inom 
24 timmar. 

Olyckor där 
räddningstjänstens första 
enhet kommer fram inom 
målsatt tid, andel (%) 

100%     

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

2 359     

Olyckor där en första 
skadebegränsande åtgärd 
gjorts av enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%) 

39%     

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Trygg och 
utvecklande 
förskoleverksam
het 
BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
antal 

5,1 5,2   Utfallet avser 2020. 
Antalet barn per 
årsarbetare har minskat 
sedan föregående år och 
ligger under rikssnittet för 
första gången sedan 2010. 
Det kan konstateras en 
koppling mellan antal 
barn födda per och antal 
barn per årsarbetare. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Årsarbetare i förskolan 
med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) 

37% 46%   Utfallet avser 2020. 
Jämfört med föregående 
går har andelen 
årsarbetare med 
pedagogisk 
högskoleexamen ökat 
något. Katrineholms ligger 
dock fortfarande långt 
under rikssnittet. 

Barn som uppger att de 
känner sig trygga på 
förskolan, andel (%) 

92%  93% 92% 92% av barnen i förskolan 
svarar "stämmer helt" 
eller "stämmer delvis" på 
frågan om de känner sig 
trygga på sin förskola. 
Detta är en förbättring 
jämfört med föregående 
år. Det är en förbättring 
för både flickor och 
pojkar. Från 2020 finns 
möjlighet att identifiera sig 
som pojke, flicka eller 
annat. Ett antal barn har 
valt att identifiera sig som 
annat. Av dessa uppger 
92% att de känner sig 
trygga på sin förskola. 

Vårdnadshavare som 
uppger att deras barn 
känner sig tryggt på 
förskolan, andel (%) 

94%    94% av vårdnadshavarna 
svarar "stämmer helt" 
eller "stämmer ganska 
bra" på frågan om deras 
barn känner sig tryggt på 
förskolan. Detta är en 
marginell försämring 
sedan föregående år. 

Vårdnadshavare som 
uppger att förskolan 
väcker deras barns 
nyfikenhet och lust att 
lära, andel (%) 

86%    86% av vårdnadshavarna 
svarar "stämmer helt" 
eller "stämmer ganska 
bra" på frågan om 
förskolan väcker deras 
barns nyfikenhet och lust 
att lära. Detta är en 
marginell försämring 
sedan föregående år. 

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

Elever som går ut årskurs 
1 som kan läsa (%) 

88%  90% 87% Sammantaget uppnådde 
88,2% av eleverna i år 1 vt 
2021 läsmålen. 

Resultatet är högre än 
förra året då andelen 
elever som uppnådde 
läsmålen var 85%. Både 
flickorna och pojkarna har 
förbättrat sina resultat 
och skillnaden mellan 
könen har minskat och är 
inte längre så stor. 

29



Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever som går ut årskurs 
1 som kan skriva, andel 
(%) 

84%  88% 80% Sammantaget uppnådde 
83,8% av eleverna i år 1 
skrivmålen. 

Resultatet är högre än 
förra året då andelen 
elever som uppnådde 
läsmålen var 82,9%. Både 
flickorna och pojkarna har 
förbättrat sina resultat 
och skillnaden mellan 
könen har minskat något. 
Skillnaden mellan könen 
är dock fortfarande 
markant. 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i svenska 
och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

70% 74% 74% 67% Resultatet avser 2019. 
Med anledning av covid-19 
genomförs inte 
insamlingen av uppgifter 
om resultat av nationella 
prov våren 2021. Våren 
2020 ställdes alla 
nationella prov in. 

Elever med höga betyg 
(A/B) i årskurs 9, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

70%  76% 65% Indikatorn visar andelen 
elever som nått minst ett 
högt betyg (A/B) i ett eller 
flera ämnen. 

Medan den totala andelen 
elever med höga betyg har 
ökat sedan det 
föregående året har 
andelen pojkar minskat 
medan andelen flickor 
ökat kraftigt. 

Resultaten som redovisas 
är betygen innan 
sommarskolan. 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

80%  83% 77% Resultatet avser 2020. 

Kommunens egen 
mätning för 2021 visar att 
84,3% av eleverna i år 6 
når lägst E i matematik. 
Det totala resultatet är 
förbättrat sedan förra 
året. För flickor var 
resultatet 82,1% och för 
pojkar 86,1%. Detta 
innebär att pojkarna har 
förbättrat sina resultat 
markant och gått om 
flickorna. Flickorna har 
försämrat sina resultat 
något. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever i år 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel 
(%) 

75%  72% 78% Utfallet avser 2020. 

Kommunens egen 
mätning för 2021 visar att 
78,3% av eleverna i år 9 
blev behöriga till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram lå 20/21. 
Uppdelat på kön visar 
statistiken att andelen 
flickor var 80,4% och 
andelen pojkar var 76,3%. 
Jämfört med föregående 
år har utfallet förbättrats 
markant för flickorna 
medan resultatet 
försämrats något för 
pojkarna. 

Efter sommarskolan blev 
80,9% av eleverna 
behöriga till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram, varav 
82,1% flickor och 79,8% 
pojkar. 

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

Gymnasiefrekvens, (%) 88% 93% 89% 86% Utfallet avser 2020. 

Andelen ungdomar i 
åldersgruppen 16-18 år 
som är inskrivna i 
gymnasieskolan ligger 
kvar på samma nivå som 
2019. Katrineholm ligger 
fortfarande under riket. 

Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

48% 50% 58% 37% Utfallet avser 2020. 

Andelen män med 
grundläggande behörighet 
till universitet/högskola 
inom fyra år har minskat 
jämfört med föregående 
år medan andelen kvinnor 
har ökat. Totalt sett har 
resultatet ökat jämfört 
med föregående år vilket 
beror på kvinnornas 
resultat. 

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

79% 80% 85% 73% Utfallet avser de elever 
som slutade 
gymnasieskolan 2019 och 
som nu är etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar. Det totala 
resultatet ligger kvar på 
samma nivå som förra 
året. Dock har kvinnorna 
ökat markant medan 
männen minskat markant. 
Kommunen ligger inom 
rikssnittet. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

63%  68% 57% Utfallet avser 2020. 

Andelen män med 
examen inom fyra år har 
minskat sedan föregående 
år medan andelen kvinnor 
med examen inom fyra år 
har ökat. Totalt sett har 
det skett en försämring. 
Katrineholms kommunala 
skolor ligger inom 
rikssnittet men i det lägre 
spannet. 

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

13,6  14,5 12,7 Utfallet avser 2020. 

Katrineholms egen 
mätning visar att 
genomsnittligt 
betygspoäng för 
högskoleförberedande 
program ökar för sjätte 
året i rad och når det 
högsta resultatet 15,0 
poäng. För yrkesprogram 
är årets resultat 13,8 
poäng, vilket är det högsta 
sedan den nya läroplanen 
infördes. Observera att de 
kommunala mätningarna 
omfattar samtliga elever 
som undervisas i 
Katrineholms 
gymnasieskolor oavsett 
folkbokföringskommun 
och antal år på 
gymnasieskola. 

Ökad trygghet i 
skolan 
KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som 
anger att de känner sig 
trygga i skolan, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

83%  78% 90% Andelen flickor i årskurs 6 
som känner sig trygga i 
skolan har minskat sedan 
föregående år medan 
andelen pojkar som 
känner sig trygga har ökat 
kraftigt. Från 2019 finns 
möjlighet att identifiera sig 
som pojke, flicka eller 
annat. Ett antal elever har 
valt att identifiera sig som 
annat. Av dessa uppger 
endast 25% att de känner 
sig trygga. Dock behöver 
det understrykas att det 
rör sig om ett fåtal elever. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever i årskurs 9 som 
anger att de känner sig 
trygga i skolan, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

84%  78% 89% Både andelen flickor och 
pojkar i årskurs 9 som 
uppger att de känner sig 
trygga i skolan har ökat 
sedan föregående år. 
Ökningen är betydligt 
större hos pojkarna än 
hos flickorna och det kan 
konstateras att det 
numera finns en skillnad 
mellan pojkars och flickors 
upplevda trygghet. 

Elever i år 2 på gymnasiet 
som anger att de känner 
sig trygga i skolan, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

0%  0% 0% Svarsfrekvensen i 2021 års 
enkät är för låg för att 
några resultat ska kunna 
redovisas. Cirka 18% av 
eleverna i år 2 svarade på 
enkäten. 

Mer fysisk 
aktivitet och 
utveckling av 
skolmåltiderna 
ska stärka barns 
och elevers hälsa 
och 
studieresultat 
KS, BIN, KULN, 
STN, KFAB 

Elever som anger att de 
vanligtvis äter skollunch 4-
5 dagar per vecka, andel 
(%) 

67%  71% 65% Frågan ställs i Liv och 
hälsa Ung 
undersökningen som 
genomförs vart tredje år. 
Jämfört med föregående 
mättillfälle är det totala 
resultatet oförändrat men 
det har ökat för flickor och 
minskat för pojkar. 
Resultatet avser elever i år 
7. 

Elever som tycker att 
skolmåltiden är en trevlig 
stund på dagen, andel (%) 

    Frågan fanns inte med i 
elevenkäten för 2021. 

Elever som rör på sig 
minst 60 minuter per dag, 
andel (%) 

44%  38% 50% Utfallet avser 2020. 

Fler ska gå vidare 
till studier på 
eftergymnasial 
nivå 
BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar 
på högskola/universitet 2 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

29% 29% 40% 16% Utfallet avser de elever 
som slutade 
gymnasieskolan 2019 och 
som nu studerar på 
högskola/universitet. Det 
totala resultatet har ökat 
sedan förra året. Andelen 
kvinnorna som studerar 
på högskola eller 
universitet har ökat 
markant och ligger nu 
långt över rikssnittet. 
Andelen män som 
studerar på högskola eller 
universitet har däremot 
minskat och ligger långt 
under rikssnittet. 

Studenter som i sina 
eftergymnasiala studier 
använder lokaler och 
service vid lärcenter 
Campus Viadidakt, antal. 

179  67% 33%  
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Trygg vård & omsorg 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Förebyggande 
och tidiga 
insatser för barn 
och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN 

Informationsbesök av 
socialsekreterare på 
förskola och skola, antal 

13     

Besök på 
Familjecentralens öppna 
förskola, antal 

245  86 24 På grund av pandemin har 
Familjecentralens öppna 
förskola haft helt stängt 
från och med januari 2021 
till och med 15 augusti 
2021. Från och med den 
16 augusti har 
bildningsförvaltningen 
haft öppen förskola 
utomhus kl.9.00-12.00 alla 
vardagar. 

Deltagare i 
föräldrastödsutbildningar, 
antal 

0  0 0  

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

5 699  2 694 2 804  

Utbildade ANDTS-coacher, 
antal 

0  0 0  

Kommunens 
kostnader för 
placeringar ska 
minska 
BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

3,9 
mnkr 

   Under året har 
socialtjänsten gjort flera 
nya placeringar av barn 
och ungdomar. Dessa 
medför ökade kostnader 
för skolgång. 

Vård- och 
omsorgsnämndens totala 
kostnader för externa 
boendeplaceringar inom 
LSS (mnkr) 

11,7 
mnkr 

    

Socialnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

43,4 
mnkr 

    

Färre barn och 
unga ska utsättas 
för risk att 
skadas till följd av 
eget eller andras 
bruk av tobak, 
alkohol eller 
narkotika 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN 

Kvinnor som röker eller 
snusar vid 
graviditetsvecka 8-12, 
andel (%) 

7,9% 7,4%    

Tobaksrökning i hem där 
barn i 8 månaders ålder 
finns, andel (%) 

16,8% 11,8%    

Elever i åk 7 som röker 
ibland eller dagligen, 
andel (%) 

5%  5% 5%  

Elever i år 2 gymnasiet 
som röker ibland eller 
dagligen, andel (%) 

16%  13% 17%  

Invånare som röker 
dagligen, andel (%) 

 7%    

Försäljningsställen tobak 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

100%     
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Elever i åk 9 som druckit 
alkohol någon gång under 
de senaste 12 månaderna, 
andel (%) 

44%  50% 38%  

Invånare med riskabla 
alkoholvanor, andel (%) 

 14%    

Serveringsställen alkohol 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

77%     

Elever i åk 9 som någon 
gång använt narkotika, 
andel (%) 

13%  17% 7%  

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Fler ska delta 
aktivt i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VON 

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

5 699  2 694 2 804  

Besök på Turbinen och 
Perrongen, Lokstallet, 
antal 

16 780     

Deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

2 620  1 604 1 014  

Aktiva låntagare 
Katrineholms bibliotek, 
antal 

11 082  3 046 2 188  

Besök i Konsthallen, antal 4 605     

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

24 27 20 27  

Besök i simhallen, antal 10 130     

Besök i Duveholmshallen, 
antal 

0     

Aktiva föreningar inom 
kultur, idrott och fritid 
som får bidrag, antal 

109     

Kultur, idrott och 
fritid för barn 
och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Andel deltagartillfällen för 
barn och unga (inkl 
lovverksamhet) som andel 
av totalt antal 
deltagartillfällen inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%) 

71%     

Bokningar med juniortaxa 
som andel av totalt antal 
bokningar på 
Sportcentrum (%) 

80%     
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Jämställda kultur- 
och 
fritidsverksamhet
er 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Könsfördelning 
deltagartillfällen i 
ungdomsverksamheten 
Perrongen, andel 
flickor/kvinnor (%) 

39%     

Könsfördelning 
deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, 
andel pojkar/män (%) 

39%     

Könsfördelning aktiva 
låntagare biblioteket, 
andel pojkar/män (%) 

20%     

Könsfördelning 
deltagartillfällen 7-20 år 
idrottsföreningar med 
LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%) 

37,2% 37,4%    

Hållbar miljö 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Ökad 
energieffektivitet 
i kommunens 
lokaler 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, 
(kWh/m2) 

22%     

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs av kommunen och 
förvaltas av KFAB jämfört 
med basår 2007, 
(kWh/m2) 

18%     

Nedskräpningen 
ska minska 
KS, BIN, BMN, STN, 
KFAB, KIAB, KVAAB 

Nedskräpning allmänna 
platser, antal skräp/10 m2 
(st) 

4,9 st     

Nöjdhet besök vid 
återvinningscentral, andel 
(%) 

86% 88%    

Nöjdhet tillgänglighet till 
återvinningscentral, andel 
(%) 

71% 76%    

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Säkrad 
kompetensförsör
jning 

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal 

35  27 8  
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%) 

85,6%  85,2% 87,2%  

Månadsanställda som är 
65 år eller äldre, antal 

39  23 16  

Ökat 
medarbetarenga
gemang 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt 

4,3  4,3 4,3  

HME delindex ledarskap 4,3  4,3 4,3  

HME delindex motivation 4,3  4,4 4,3  

HME delindex styrning 4,4  4,4 4,3  

Förbättrad hälsa 
för kommunens 
medarbetare 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Sjukfrånvaro 
tillsvidareanställda (%) 

8,4%  9% 5,8%  

Sjukfrånvaro totalt (%) 8,3%  9% 5,5%  

Andel av totala 
sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en 
sammanhängande period 
av 60 dagar eller mer (%) 

39%  39% 38%  

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-
postfråga inom en 
arbetsdag, (%) 

74% 87%    

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

70% 56%    

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%) 

85% 84%    

Besökare som uppger att 
de hittade vad de sökte på 
webbplatsen, andel (%) 

67%     

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal 

9 696     

Besökare som har tillgång 
till MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, antal 

447     

Ärenden som hanteras av 
Kontaktcenter (via besök, 
telefon, e-post), antal 

8 121  2 495 5 626  

Ökad digital 
delaktighet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Ökad effektivitet 
genom nya 
samverkansform
er internt och 
externt 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR 

      

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

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun (%) 

3,9%    Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet. 

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%) 

3,9% 4,3%    

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

Förändring 
nettokostnader (%) 

1,5%     

Förändring skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%) 

4,5%     

Nettokostnad som andel 
av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%) 

96% 96%    
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Bildningsförvaltningen 2021-09-15 BIN/2021:47 - 046
Förvaltningskontoret

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /HandläggareAdress/ Org.nummer 212000-0340
Bildningsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Agneta.Svallin@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Johan Lindeberg, förvaltningschef
Bildningsnämnden

Förslag utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 
2021
Förvaltningens förslag till beslut
Pristagare meddelas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningens 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.

Kriterium för priset är kvalitetssäkrande åtgärder som inom bildningsnämndens 
samtliga pedagogiska verksamheter bidragit till barns utveckling och/eller elevers ökade 
måluppfyllelse. 2021 uppmuntras särskilt nominerade som genomfört insatser för ökad 
likvärdighet i verksamheterna.

Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till ändamål som främjar 
arbetslagets/gruppens arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns 
utveckling och/eller elevers resultat. 

Sista ansökningsdag var den 1 juli. Åtta nomineringar har kommit in:

 Björkviks skola F-6 – Daglig fysisk aktivitet för eleverna
 Mottagningsenheten Bryggan – Likvärdig modersmålsundervisning oavsett språk
 Engelskalaget Duveholmsgymnasiet och KTC – Professionella lärare i ständig 

förbättring
 Förskolan Trädgården – Projektarbete Rymden-Jorden-Sverige-Katrineholm
 Förskolor Öst 2 – Vår hållbara framtid med fokus på hälsa-livsstil med rörelseglädje
 Lindengymnasiets restaurangprogram – Kreativt arbete för att ge eleverna kvalitativ 

distansundervisning
 Regndroppens förskola –  Likvärdig förskola
 Ämneslaget i matematik på Järvenskolan, hus Söder – Införande av 3/2-system för 

årskurs 9 i matematik.

39



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Bildningsförvaltningen 2021-09-15 BIN/2021:47 - 046
Förvaltningskontoret

Ärendets handlingar
 Nominering Björkviks skola F-6
 Nominering Mottagningsenheten Bryggan
 Nominering Engelskalaget Duveholmsgymnasiet och KTC
 Nominering Förskolan Trädgården
 Nominering Förskolor Öst 2
 Nominering Lindengymnasiets restaurangprogram
 Nominering Regndroppens förskola
 Nominering Ämneslaget i matematik på Järvenskolan.

Carina Andersson
Nämndsekreterare

_________________

Beslutet skickas till: pristagare, ekonom bildningsförvaltningen
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Från: Axelsson Tobias <Tobias.Axelsson@katrineholm.se> 
Skickat: den 30 juni 2021 18:46 
Till: .Bildningsförvaltningen <Bildningsforvaltningen@katrineholm.se> 
Ämne: Bildningsförvaltningens kvalitetspris 2021  

Ansökan bildningsförvaltningens kvalitetspris 

Björkviksskola F-6 har under det gångna läsåret börjat med att ha haft fysisk aktivitet varje dag i form 
av en promenad direkt på morgonen när eleverna börjar. Alla är med stora som små. 
Detta då det i forskning visat att fysisk aktivitet varje dag har en positiv inverkan på skolresultaten. 

På mellanstadiet hade det uppmärksammats att kunskaperna i engelskan inte var på godkänd nivå så 
vi gjorde då våra promenader till en "walk and talk". Man fick ett givet ämne att prata om, man skulle 
ställa minst tre frågor till sin promenadkompis (som vi lärare bestämt) och man skulle då också svara 
på kompisens frågor. Ingen svenska fick pratas på promenaden. 
På lågstadiet hade de, istället för att prata engelska, pratat gångertabeller med sin promenadkompis. 
Gjort 2-hopp, 3-hopp osv. 
I slutet av terminen utvärderade vi promenaderna och resultaten de gav. 
Från att varit ett flertal som haft betygsvarningar i engelska till att det bara blev en som inte 
uppnådde godkända resultat visade på att det givit resultat. Man hade börjat våga prata, fått större 
ordförråd och engelskan fick betydelse. 
Många av de yngre eleverna lärde sig gångertabellerna flytande. 
Vi planerar att fortsätta med våra promenader och om möjligt utveckla dom till en ännu bättre 
undervisningssituation. Vi ser stora fördelar med att promenera då alla har möjlighet att vara med på 
sin nivå och det går att anpassa till en inkluderande lärstund. 
Vi har, som en del av generation PEP, spridit vår modell vidare till kommunens projektledare för 
kommunens satsning inom generation PEP och hoppas att det den vägen når fler. Vi vill att vårt sätt 
ska nås av fler. 

Vi som söker är Björkviks skola F-3, vi söker pengarna för att få möjlighet att utveckla vårt arbetssätt 
med fysisk aktivitet varje dag. 
Pengarna kommer användas till reflektion och att frigöra tid för planering av morgonpromenaderna. 

/Tobias Axelsson, Björkviks skola 

Dnr. 2021:47, 046
Hnr. 2021:759
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Hej! 

Jag vill nominera alla som arbetar på Mottagningsenheten Bryggan till 
Bildningsnämndens kvalitetspris för vårt arbete med Likvärdig 
modersmålsundervisning oavsett språk.  

Varje vecka undervisar vi drygt 750 grundskole- och gymnasieelever i 14 olika modersmål. 
Eleverna är fördelade på ungefär 100 undervisningsgrupper. Under de senaste fem åren har 
vi arbetat med likvärdig modersmålsundervisning oavsett språk.  

Så här jobbar vi: 
• Vi arbetar med att hela tiden förbättra vår undervisning och vår undervisningsförmåga

genom att arbeta tillsammans och lära av varandra.

• Vi pratar mycket om vår undervisning och om bedömning i olika grupper av lärare
med olika modersmål.

• Vi tar fram gemensam planering. Vår chef delar upp oss i grupper, och varje grupp
arbetar med ett tema för en bestämd åldersgrupp som alla ska genomföra under
samma veckor så vi kan tillsammans följa upp vårt arbete och stötta varandra i de
svårigheter som uppstår.

• Varje grupp tar fram en tydlig planering som ska utgå från en kravlista så att vi får
med kursplanens mål och centrala innehåll, arbetsformer och aktiviteter i
klassrummet, underlag för bedömning och sambedömning, hur vårdnadshavarna ska
engageras, checklistor på vad varje lärare behöver göra/läsa/ta fram/översätta innan
temaområdet börjar.

• Vi jobbar med sambedömning mellan olika språk men också inom våra egna
språkgrupper. Vi arbetar med samsyn kring kunskapskrav och bedömning genom att
diskutera och förtydliga kunskapskraven. Bryggans legitimerade lärare och vår chef
ingår i Bryggans sambedömningsgrupp som leder sambedömningsarbetet.
Sambedömningsgruppen har tagit fram matriser för bedömning av skriftliga arbeten
och muntlig framställning. Sambedömare till de som enligt skollagen inte får sätta
självständiga betyg är med i arbetet med gemensam planering och sambedömning
samt vid framtagande av prognos av måluppfyllelse.

Resultat av arbetssättet 
• Hög måluppfyllelse.

• Fler och fler elever läser modersmål. 80 fler elever läste VT21 mot VT20.

• Lärare som är ensamma eller få i sitt språk deltar i en planering men får ta del av
övriga planeringar som kollegor har tagit fram.

• Levande diskussioner om undervisning och bedömning.

• Alla har tillgång till alla planeringar både på svenska och på våra olika språk.

• Vi utvärderar mycket av det vi gör och både gemensamma och egna
utvecklingsområden växer fram hos lärarna.

• Vissa förslag av lärarnas förbättringsområden kopplas till Bryggans systematiska
kvalitetsarbete och på så sätt ökar allas delaktigheten i chefens kvalitetsdialoger.

• Vi vill bli bättre och bättre.

Det här arbetet är inte lätt eftersom det inte är ett språk utan olika språk. Vi och vår chef har 
byggt, utvecklat och etablerat arbetssättet med likvärdig modersmålsundervisning så jag 
tycker att vi är värda utmärkelsen för vårt fantastiska och roliga arbete. 

Mvh 
Johad Abraham, Modersmålslärare/kurmanji 

Dnr. 2021:47, 046
Hnr. 2021:760
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ANSÖKAN KVALITETSPRIS 2021 1 (2)

Datum

Bildningsnämnden 2021-06-07

Katrineholm 210607
Ansökan Bildningsnämndens Kvalitetspris 2021
Engelsklärarlaget Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College

I vårt uppdrag som lärare ingår inte bara det stora ansvar vi har över elevernas lärande och
utveckling utan vi måste själva vara föränderliga och utvecklas. Vi måste i vår professionella
yrkesutövning hänga med i samhällsdebatten och forskning och därför också ständigt utveckla och
förbättra vår egen undervisning. Det här kan vara svårt, utmanande och kanske till och med lite
läskigt.

Ett av våra kanske viktigaste uppdrag är att ge eleverna redskap till att utvecklas och att kunna ta
ansvar för sin egen skolframgång. Att vi lärare tillsammans med våra elever hittar nycklarna för att
vår undervisning ska vara så tillgänglig och likvärdig som möjligt för alla elever som vi möter i våra
klassrum går inte att ducka för. Det här kräver professionella lärare i ständig förbättring.

I vårt gemensamma ämneslag på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College är vi 9
engelsklärare som ses 30 min i veckan (gemensam, schemalagd tid). Den här tiden använder vi till
att allt ifrån organisera nationella prov till att stötta varandra i sambedömning och dela goda
exempel. Vi har länge samverkat vid nationella prov, delat uppgifter med varandra eller tipsat
varandra om material, kurser, läromedel, filmer mm. Vårterminen 2021 har vi tagit det här ett steg
längre. Med startblocken i januari och en föreläsning om differentierad undervisning bestämde vi
att vi skulle ta varannan vecka till att visa en uppgift som man hade förbättrat på något sätt och
gjort den mer tillgänglig för våra elever. Vi ville inte att det praktiska och organisatoriska skulle ”äta
upp” vår veckovisa, värdefulla tid. Vi lärare fick varsin tidpunkt då man var ansvarig för att visa sitt
goda exempel under mötet. Det här har inte bara ökat delaktigheten hos alla i ämneslaget under
mötestillfället eller ökat antalet uppgifter att välja mellan, utan vi alla har också medvetet och
fokuserat arbetat för att förbättra våra uppgifter för att nå en ökad måluppfyllelse. Dessutom har
det öppnat upp för auskultationer hos varandra, där vi kunnat sätta på oss särskilda glasögon eller
observerat för att sedan reflektera tillsammans- detta vill vi utöka kommande läsår.

Exempel på vad vi har gjort är att förbättra och förtydliga våra uppgifter med t ex checklistor,
färgkodning, olika sätt att redovisa på, olika tid eller olika sätt att ta sig an en text. Målet är att
göra alla uppgifter mer tillgängliga för alla våra elever och att de ska hitta sitt sätt för att nå sina
mål. Eftersom vi lärare dessutom är olika så hittar vi olika sätt att göra vår undervisning mer
tillgänglig, vilket gör att vi i engelsklärarlaget får mycket att välja på genom att dela med varandra.

Då vi alla arbetar på olika enheter och tillhör olika arbetslag så sprids vårt förbättringsarbete på
ett naturligt sätt genom att man kan ge exempel på hur man skulle kunna göra när en kollega tar
upp ett pedagogiskt dilemma. Vi passar så klart också på att berätta hur vår mötesform ser ut och
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hur vi arbetar när vi träffar kollegor från andra enheter och andra nivåer exempelvis när
förstelärare deltar på grundskolans ämnesträffar.

Utvärderingen kommer ske genom att när vi ses i höst ska vi göra en analys och reflektera kring
vårt påbörjade arbete, för det här kommer vi att fortsätta med.

Vi lärare är experter på att vara flexibla och lösa saker i tid och otid, men ibland finns inte tiden till
en djupare reflektion. Om vi skulle vinna Bildningsförvaltningens kvalitetspris skulle det gå till att
fortsätta fortbilda oss tillsammans för att våra klassrum ska vara tillgängliga för alla elever och de
genom vårt arbete ska ha sin bästa chans att nå en högre måluppfyllelse. Att få delta på en kurs,
fördjupa sig i forskning eller på ett djupare plan reflektera tillsammans skulle vara mycket
värdefullt.

Engelsklärarlaget på Duveholmsgymnasiet och KTC
genom

Lin�� � E��k��on

44



Rymden-Jorden-Sverige-Katrineholm-
Vi på förskolan Trädgården Projektarbete på Regnbågen 2020/2021
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Syfte HÅLLBAR FRAMTID (Syd 1 Borgen, Karossen och Trädgården)

• Vi vill ge barnen möjlighet att bygga goda relationer med naturen, material och varandra, för att skapa en 
gemensam tro på en hållbar framtid.

• Förklaring till syftet:

• Att skapa hållbara relationer mellan människor handlar för oss om att skapa möjligheter till att se varandras tillgångar och olikheter som en 
styrka. Pedagogens roll är att skapa situationer där barnen får ta ställning till vilka de är, situationer där barnen kan få reflektera, tänka och 
reagera.

• Barnen ska få utforska och undersöka naturen i vardagen på ett varsamt och respektfullt sätt, tillsammans med  pedagoger och kompisar.                          

• Pedagogen ska stödja och utmana med olika öppna frågor för att möjliggöra olika perspektiv om naturen. Pedagogen ska lyssna aktivt på 
barnens tankar och funderingar.

• Miljöerna ska vara lustfyllda med en variation i materialet och vi ska arbeta hundraspråkligt. Detta för att ge barnen möjlighet till en bredare 
kunskap om vilka olika egenskaper material har, och vilken påverkan de har på naturen. 

• Ett varierat utbud av material ska bland annat bestå av återvinningsmaterial men också naturmaterial. 
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Regnbågens syfte utifrån målen

• Vi vill stödja barnen i att argumentera och resonera kring hur de tänker 
och att lyssna in andras perspektiv. Att man vågar uttrycka vad man 
känner och tänker utan att riskera ”att förlora sin vän”

• Detta gör vi genom bl.a. synliggöra barnens olika strategier/lösningar/tankar, 
genom att bekräfta barnens känslor och sätta ord på detta,  samt ge dem 
olika uppgifter/utmaningar som stödjer begreppen OLIKA och KÄNSLOR 
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Läroplansområden: Vad väljer vi att undervisa om och hur?
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Förprojektering samt 
start på vårt projekt

• Introducera nya boken

• Blicka uppåt

• Ljus och skugga

• Kartor

• Årstider,väder
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Gestalta genom att måla

• De fick måla hur de tror att en rymdvarelse 
ser ut
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Barnen utmanas i olika tekniker och material samt att arbeta 
tillsammans, kommunicera och samarbeta. 
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Barnen fick också testa att måla i Bookcreater samt spela in till sin bild 
som blev en gemensam berättelse. 
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 Projektbeskrivning - avstämning efter höstterminen 

Vi har under hösten 2020 utgått från boken “Underbara familjen kanin och rymdskeppet”. 
Detta har väckt ett stort intresse för rymden hos barnen och vi har tillsammans diskuterat, 
utforskat och lärt oss om planeter, månen, solen, stjärnor och rymdvarelser. Vi har 

använt oss av faktaböcker och arbetet vidare med barnens hypoteser och tankar kring 
rymden tex. Vad finns i rymden? Hur ser en rymdvarelse ut? Bor vi i rymden? Varför ser 
månen olika ut varje dag?. Vi har tillsammans med barnen synliggjort projektet i miljön 

genom att exempelvis skapat planeter, rymdskepp och rymdvarelser som tillägg i miljön. 

På våra morgonsamlingar har vi riktat blickarna uppåt och barnen har fått berättat vad de 
ser. Barnen har haft många spännande hypoteser kring månen, molnen och solen. På så vis 
har vi även kommit in på väder och årstider. Vi har funderat på vart solen är när den inte 
syns och vad som skulle hända om solen inte fanns? Projektet fortgår under våren 2021.
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–Vincent 5 år

”Om det inte finns en sol 
så finns inte rymden, 
solen gör oss varma” –Barnens kommentar

–Barnens kommentar 

–Agnes 5 år

–Barnens kommentarer
–Elliot 5.2 år

”Solen är en stjärna, som 
ett stort eldklot”

”När vi sover så är andra 
vakna på andra sidan 

jorden”

”Om solen inte finns så dör vi”

”Rymden gör så att det 
blir olika väder”

”Solen ser lite trött ut”

”Solen är kvar på natten”
- Barnens kommentar

–Barnens kommentar

”I vissa länder är det bara 
ett slags väder”
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Att blanda tapetklistret upplevde barnen som slajm, kladdigt och härligt. Tekniken 
med Papier-maché uppskattades, en process som varade i flera veckor.
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Först och sedan: Barnen får teckna vad de gjorde först och sedan vad 
de tror kommer att hända. Jord, frö, vatten och sol var barnen överens om 
att det behövs för att växten skulle må bra. Men vem vattnar träden i 
skogen? 

I boken ”Underbara familjen kanin och rymdskeppet” har 
rymd-varelserna inga träd på sin planet. Varför då? Hur odlar man nya 
träd och växter? Vi bestämmer oss för att samla ekollon i skogen och 
spara kärnor från vår frukt, för att sedan testa att odla.
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–Barnens funderingar

”Hur dricker växter vatten?”

”I skogen får dom använda stege så dom 
når

upp och vattna?”

–Kafia

–Aaron

–Agnes

–Theodore

”En rot, det är munnen, annars kan 
den ju inte få vatten”

”Träden har trådar, rötter,

de växer enda upp till vägen?”

”Blommor dricker vatten ur sugrör”
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Barnen fick då undersöka rötter på olika sätt. Vi kopplade även rötter 
till våra fötter. Men att de är förankrade i jorden. 
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Handbok för en rymdvarelse - Vad de behöver veta om oss på 
planeten Jorden och hur man gör på förskolan Trädgården

• Man kan bo i Katrineholm, men även i 
Stockholm, men då behöver man åka tåg

• Den behöver kunna prata vårt språk, 
svenska, arabiska och somaliska

• Man äter med kniv och gaffel

• Att man kan bada i Djulö, så det är bra att 
lära sig simma

• Att vi går på toaletten och kissar och bajsar 
och tvättar händerna

• Att vi springer och går på trottoaren, när 
man ska gå över vägen så titta åt båda 
hållen annars kan bilarna köra på

• Man måste göra snällt och ju mer snälla 
saker man gör desto snällare blir man

• Rymdvarelsen ska leka med barn

• Måste veta att på förskolan kan man rita, 
bygga, läsa böcker, leka...

• Man får inte ta saker, ha sönder något eller 
rasa något 

• Man får inte springa inne eller kasta slajm 
på golvet

• Att lyssna på fröknarna och mamma & 
pappa
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Tack Jonna Björnstjerna för 
dina böcker om ”Underbara 
familjen kanin”. Tack vare dem 
har vi arbetat med spännande 
projekt i snart två års tid.

Barnen på förskolan Trädgården, avdelning 
Regnbågen
Pedagogerna; Isabella Nyström, Annika Kron , 
Sara Söderberg och Alma Enroth
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Bildningsnämndens kvalitetspris 2021

Jag söker härmed Bildningsnämndens kvalitetspris 2021 till område öst 2. I öst 2 ingår 
förskolorna Påfågeln, Örnen, Mysak och Saltkråkans förskolor. På förskolorna har 
pedagogerna arbetat sig igenom pandemin på ett föredömligt vis och hållit i och hållit ut 
och fortsatt fokusera på undervisningen för barnens bästa.  

Förskolan ska vara likvärdig och alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet, 
enligt skollagen. Förskolan ska dessutom arbeta för att kompensera för barnens olika 
bakgrund och förutsättningar.  

För att uppnå detta arbetar vi alla i vår undervisning med området Vår hållbara framtid 
med fokus på hälsa – livsstil med rörelseglädje. Vårt mål är att uppnå utmärkelsen 
”Skola för hållbar utveckling” genom Skolverket. Vi har kommit långt i vårt arbete men 
har en liten bit till att gå innan vi skickar in vår ansökan. Syftet är barnet i fokus och att 
få alla barnen delaktiga, på deras nivå i vår utbildning och i arbetet med hållbar 
utveckling.  

Vi arbetar på olika sätt för att uppnå detta som till exempel så har vi: 

• Barnmöten som sker kontinuerligt på varje förskola där det är barnens tankar,
intressen och idéer som står i fokus. I mindre grupper får barnen mer utrymme
att komma till tals och även bli lyssnade på.

• Samarbete med närliggande skola och idrottsläraren med fokus på planerad
rörelseglädje och de 12 grundrörelserna. Detta då planerad rörelse är av stor vikt
för att stärka självkänslan hos barnen. Även inlärningen påverkas positivt av att
röra på sig under dagen.

• Kompetensutveckling för alla pedagoger med koppling till NPF
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Detta för att alla pedagoger ska ha
en gemensam grund att stå på och en större förståelse för varje barns individuellt
behov.

• Nätverk med koppling till boken Hållbar framtid i förskolan. Vi läser alla
samma bok som vi reflekterar över för att få en djupare förståelse för området
vilket i sin tur leder till en fördjupning i vår undervisning med barnen.

• Alla arbetslagen arbetar också i olika projekt med koppling till hälsa och livsstil
och läroplanen för förskolan. Projekt som:

- odling och läran om växter,

- maskar

- hur är man en bra kompis?

- samarbete,

- kroppen,

- samarbete med service och teknik förvaltningen för att få upp en ny
papperskorg i ett område där det fanns mycket skräp,

- utställningar på staketen runt förskolorna för att visa samhället vad vi gör,

- de 12 grundrörelserna som rulla, balansera, hoppa,

- skräpplockning och sortering,

Förskolorna i öst 2 
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- sopmonster,  

- promenader i skogen med olika syften, 

- egen tillverkade ljuslyktor på tomtenatta på torget. 

- tillverkning av egna leksaker 

- kartongmatchen 

Vi grundar arbetet på vår vision för öst 2 och som vi hela tiden utgår från: 

Vår förskola i tiden! Den lilla världen i förskolan idag, möter den stora världen 
imorgon. Vi ska inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som ska möta 
framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin 
egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet. 

Vi utvärderar varje månad och termin vårt arbete genom pedagogisk dokumentation, 
som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom reflektion och dialog skapar barn 
och pedagoger dokumentation tillsammans för att synliggöra lärprocesser och ger 
därmed barnen ett demokratiskt inflytande över sitt eget lärande. Det är också ett 
arbetsverktyg som vi använder för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. 

I slutet på vårterminen så avlutar vi läsåret med att alla pedagoger utvärderar/redovisar i 
tvärgrupper sitt arbete för varandra. Efter det träffas utvecklingsgrupperna för att 
analysera det arbete som skett under året. Att analysera innebär för oss att dela en helhet 
i små bitar i syfte att undersöka varje bit för sig för att få fram vad som fungerar bra och 
mindre bra. På detta vis är vi redan innan sommarsemestrarna redo för hösten.  

Prissumman kommer att kunna användas till en mängd saker som:  

• Att fortsätta det arbete som vi har startat med fortsatt kompetensutveckling för 
pedagogerna, då vi aldrig blir fullärda. Utvecklingsledarna som ska driva arbetet 
framåt kommer att få deltaga i Rikskonferensen om Rörelseglädje och hälsa.  

• Inköp av boken ”Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan” av Susanne 
Thulin kommer att ske till samtliga förskolor.  

• En digital storföreläsning för vårdnadshavarna i öst 2 med fokus på vikten av 
grundrörelser i en tidig ålder.  

Att arbeta på detta vis ska bidra till att alla barn i öst 2, utifrån sina möjligheter, ska få 
bästa möjliga förutsättningar för att få en likvärdig grund för skolan och livet. Det ska 
leda till att barnen lämnar våra förskolor med en förståelse för vikten av att bygga ett 
samhälle som är hållbart för alla människor, för naturen och för andra arter som vi delar 
vår värld med. 

Mvh 

Charlotte (Lotta) Borghede 

Rektor öst 2 

 

På nästa sida är några av alla de fotografier som delas till vårdnadshavare för att visa 
vad det är barnen arbetar med under dagarna i öst 2. 
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Likvärdig förskola 
Förskolan Regndroppen har under en kort tid växt från att bestå av 2 

barngrupper till att nu ha 7 barngrupper. Barnen som placerats på förskolan 

har kommit och gått då förskolan under en tid varit en förskola där barn 

från olika områden hamnat. När väl förskoleplats på närliggande förskola 

erbjudits barnen har de flyttat hem till sitt område.  

Arbetet med att få barnen och vårdnadshavare att stanna kvar på förskolan 

har varit en viktig fråga för förskolan för att skapa kontinuitet, sammanhang 

och progression i barnets lärande. 

God strukturkvalitet 

Förskolan har rekryterat förskollärare och barnskötare vilket gör att 

andelen utbildad personal är hög. Förskolan fortsätter att höja personalens 

pedagogiska kompetens genom att låta 4 barnskötarbiträden påbörja en 

barnskötarutbildning (maj 2021) och 2 barnskötare ska till hösten 2021 

påbörja en uppdragsutbildning till förskollärare. 

Personaltätheten på förskolan ligger på 3,5 barn/vuxen vilket är ett bra 

utgångsläge för att möjliggöra en likvärdig förskola.  

Likvärdig förskola 

Enligt Skollagen belyses likvärdighet utifrån tre grundläggande aspekter; lika 

tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska 

vara kompenserande (SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildnings-

departementet).  

Pedagogiska relationer 

Vetenskapsrådet lyfter fram de pedagogiska relationerna som kvalitetens 

brännpunkt och pekar på att processkvaliteten är en kärnfråga för 

förskolans likvärdighet. En likvärdig förskola innebär att alla barn ska ha 

möjlighet att mötas av förskolepersonal som har kompetens, kunskap och 

förutsättningar att möta barnet/barnen så att de pedagogiska relationerna 

håller en hög kvalitet. Forskningen indikerar att det är de pedagogiska 

relationerna mellan personal och barn i förskolan som är mest avgörande 

för förskolans kort- och långsiktiga effekter på barns lärande och utveckling 

(Vetenskapsrådet, En likvärdig förskola för alla barn, 2015). 

Förskolan Regndroppen 
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Förskolan Regndroppens år 

Under 2020–2021 har Regndroppens förskola satsat på olika insatser för att 

skapa en likvärdig förskola. Vi bestämde oss för att 2020–2021 skulle bli 

Regndroppens år. Vi är stolta över vad vi lyckats genomföra (trots corona) 

och vi ser goda effekter av vårt intensiva arbete. 

Kompetensutveckling 

Personalen på Regndroppen har utifrån sina förutsättningar och 

strukturkvaliteten utvecklat sina pedagogiska relationer med barnen genom 

olika kompetensutvecklande insatser.  All personal har genomgått en 

utbildning inom NPF tillsammans med Elevhälsan och SPSM. Ur ett 

likvärdighetsperspektiv är det viktigt att de pedagogiska relationerna tar sin 

utgångspunkt i en inkluderande pedagogik för alla barn. Pedagogerna 

förebygger och skapar en tillgänglig och tydlig pedagogisk miljö för alla 

barnen. I mötet med det enskilda barnet kan personalen ge barnet 

emotionellt och kognitivt stöd, vilket har en vital betydelse för barnets 

förmåga att utveckla självreglering, social kompetens och en tro på sig själv 

som lärande person.  

Följa varje barns utveckling och lärande 

Tillsammans med förstelärare och rektor har arbetslagen arbetat strategiskt 

med att upprätta handlingsplaner för att förebygga ojämlikhet och främja 

det enskilda barnets utveckling och lärande. I handlingsplanen är det fokus 

på att skriva åtgärder på pedagog- och undervisningsnivå för att främja och 

förebygga för det enskilda barnet på förskolan.  Genom arbetssättet skapar 

förskolan förutsättningar för alla barn att lyckas och på så sätt blir 

utbildningen kompensatorisk för barns olika behov.  

Personalen tillsammans med rektor och förstelärare har under året 

utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att följa varje barns utveckling och 

lärande. Det gör att personalen kan anpassa undervisningen än mer till de 

barn de möter och tydligare se ett förändrat kunnande hos varje barn. 
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Mindre grupper 

Förskolans personal har aktivt valt att arbeta med barnen i mindre grupper. 

I den lilla gruppen kan personalen ha ett barnperspektiv och ge barnen en 

känsla av att vara accepterad, respekterad och känna tillhörighet i gruppen. 

När personal har möjlighet att möta barnen i en mindre grupp kan de se 

varje barns behov och anpassa undervisningen utifrån de barn de möter.  

Flerstämmig undervisning med ämnesdidaktiskt fokus 

Personalen har utmanats i sin undervisningskompetens genom att ha 

deltagit i forskningsprogrammet Fundif (flerstämmig undervisning i 

förskolan). Genom att prova olika teorier om undervisning har personalen 

insett att undervisningen kan utformas på olika sätt beroende på svaren av 

de didaktiska frågorna (vad, hur, vem, vilka, var, varför). De har också insett 

vikten av att ha en god planering för undervisningen tillsammans i 

arbetslaget (samplanering) samt att de utvecklat sin förmåga att analysera 

undervisningen effekter (samvärdering).  

Personalen har utvecklat sin kompetens kring att undervisa utifrån olika 

ämnen i läroplanen. Med stöd av boken “Läsa, skriva och räkna i förskolan” 

(A.S Pihlgren 2020) har personalen utformat fantastiska 

undervisningssituationer kring ämnesdidaktik med fokus på språk och 

matematik. De har även fått fundera över hur de utvecklar varje barns 

lärandeidentitet och sin egen undervisningskompetens. 

Överflytt 

Ett mätbart exempel på vad vårt gemensamma arbete lett till är att vi inför 

hösten -22 enbart har 3 barn (2 %) som ansökt om överflytt till andra 

områden (jämförelsetal 51,8 % 2018/2019-se bilaga). 

Statsbidrag för mindre barngrupper 

Förskolan har ansökt om statsbidrag för hösten 2021 för att minska 

barngruppernas storlek. Vi väljer att dela upp våra befintliga 7 barngrupper 

i 13 grupper. Det gör att vi snittar varje grupp på 7,6 barn- vilket är färre än 

vad Skolverket rekommenderar i sina riktmärken. Gemensamt har vi tagit 

fram ställningstaganden som gäller för hela förskolan (se bilaga). Vi hoppas 

att våra ställningstaganden kommer fortsätta att göra skillnad för barnen på 

förskolan Regndroppen under kommande läsår.  
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Spridning 

• Förskolans personal, tillsammans med andra förskolor i område väst, har

mött personalen i förskoleklass för att visa och berätta om varandras

undervisning och påbörjat samtalet om hur vi tillsammans kan skapa

kontinuitet, sammanhang och progression i övergångar.

• Personalen på Regndroppen har mött (digitalt) Backas personal och de har

tagit del av varandras undervisningssituationer kring ämnesdidaktik och gett

varandra feedback.

• Förstelärare och rektor har spridit goda exempel i mötet med alla arbetslag

inom väst 1.

• Rektor har visat på Regndroppens arbete på alla kvalitetsdialoger för att

sprida till andra rektorer om vilka effekter vårt systematiska kvalitetsarbete

gett för barnen på Regndroppen.

• Mer om insatser, styrkor, effekter och analys av arbetet finns att hämta i

den “gröna boken” (Regndroppens systematiska kvalitetsarbete).

Bildningsnämndens kvalitetspris 

Rektor nominerar stolt sin förskola med all personal som bidragit till att 

skapa en likvärdig förskola.  

Förskolan är en flerspråkig förskola med en hög socioekonomisk utmaning 

att möta. Vi har valt att anställa extratjänster/nystartstjänster för att vi 

gärna bidrar till att få människor i sysselsättning men även för att de är 

ovärderliga i vårt flerspråkiga arbete.  

Personalen har arbetat tillsammans snart ett år och vi har ett stort behov av 

att mötas allihop, lära känna varandra och utvecklas som arbetsgrupp.  

Därför tänker rektor att pengarna ska användas till: 

• Grundutbildning för personal utan utbildningsbakgrund för att få en

samsyn i vårt demokratiska uppdrag

• Gemensam kompetensutveckling/samkväm för all personal i andra

sammanhang än på förskolan.

Sofie Tornell  

Rektor väst 1 (Regndroppen och Backa) 
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Sofie.tornell@katrineholm.se 

0150-57296 
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Genomströmning på Regndroppens förskola 2018-2019 
 

Mellan januari 2014 och december 2017 var 153 barn inskrivna på Regndroppens 

förskola.  

Under kalenderåret 2018 öppnades nya avdelningar och sammanlagt skolades 111 barn 

in under perioden januari – december 2018. Under samma period slutade 39 barn av de 

111 inskrivna, vilket innebär ett bortfall på 35,1 procent. 

Fram till december 2019 skrevs ytterligare 82 barn in vilket innebär att pedagogerna 

sammanlagt har skolat in 193 barn under perioden januari 2018 - december 2019.  

Under samma period slutade ytterligare 39 barn av de 111 som började 2018, vilket 

innebär att totalt 78 barn av 111 inskrivna under 2018 slutade senast 2019: Med andra 

ord slutade 70,2 procent av alla barn som skrevs in under kalenderåret 2018. 

Dessutom slutade även 22 barn av de 82 som började 2019, vilket motsvarar 27,5 

procent bortfall på barn inskrivna kalenderåret 2019.  

Totalt skolades det in 193 barn under perioden 2018-2019. Av dessa slutade 100 barn 

senast december 2019. 51,8 procent av alla barn som skolades in på Regndroppen 

lämnade förskolan under perioden som granskas.  

Medelvärdet för antal placeringsdagar för ett barn som har slutat är 195 kalenderdagar, 

vilket motsvarar sex månader. Dock är variationen stor. Det barnet som har lägst antal 

inskrivna dagar kom till förskolan endast en gång och det barnet som har flest 

inskrivningsdagar var inskrivet 571 kalenderdagar. Medianen ligger på 165 

kalenderdagar vilket motsvarar fem månader och innebär att 50 procent av alla barn 

som började och slutade inom mätperioden gjorde det inom loppet av fem månader. 

7 nya barn börjar under den kommande månaden och kommer att skolas in senast 

januari 2020. 

Det kan konstateras att genomströmningen är på förskolan är hög, att personalen har, 

förutom befintliga relationer, behövt skapa 193 nya och anpassat undervisiningen 

därefter.  

 

Antal Förklaring 

153 barn inskrivna januari 2014 - december 2017 

111 barn började 2018 

39 barn som började 2018 slutade 2018 

39 barn som började 2018 slutade 2019 

78 barn inskrivna 2018 slutade mellan januari 2018 - december 2019  

82 barn började 2019 

22 barn som började 2019 slutade 2019 

193 barn skolades in mellan januari 2018 - december 2019 

100 barn som började 2018-2019 slutade under samma period 

7 barn inskrivna och börjar under den kommande månaden 
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Regndroppens 
barngrupper ht 2021 
 

Om förskolan Regndroppen beviljas statsbidrag för perioden 

aug- dec 2021 är det för att kunna ha färre barn än 

genomsnittet i kommun samt skapa fler barngrupper. 

 

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan framgår det att 

det är fler faktorer som påverkar förskolans måluppfyllelse. En faktor är 

barngruppernas storlek. Skolverkets riktmärke är 6–12 barn för åldern 1–

3 år och 9–15 barn i åldrarna 4–5 år.  Riktmärket ska tolkas som något att 

förhålla sig till och inte något statiskt, då det är fler faktorer som 

tillsammans påverkar förskolans måluppfyllelse (Måluppfyllelse i 

förskolan, Skolverket: 2016). 

Skolverket skriver i sin rapport om barngruppers storlek i förskolan att 

arbetslagets utbildning och kompetens är den enskilt viktigaste 

kvalitetsfaktorn för barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. 

Forskning visar vidare att en hög personaltäthet och mindre grupper har 

störst betydelse för de yngsta barnen. Detta under förutsättning att 

arbetslaget har kompetens att ta tillvara den lilla gruppens möjligheter 

att utveckla ett gott känslomässigt klimat och en hög kvalitet i 

kommunikationen och interaktionen med barnen. En god personaltäthet 

skapar mer tid och det lugn som krävs för att lära känna det enskilda 

barnets behov och att skapa möjligheter att stödja barnets utveckling i 

en positiv miljö (Barngruppers storlek i förskolan, Skolverket: 2016). 

 

Regndroppens förutsättningar 

Under höstterminen 2021 består Regndroppen av 13 barngrupper där 

snittet per grupp är 7,6 barn. På Regndroppen finns 12 förskollärare 

vilket gör att alla barngrupper möter en utbildad förskollärare, som har 

ansvar för förskolans utbildning och undervisning. Regndroppen har 8 

barnskötare samt 4 blivande barnskötare under utbildning (färdiga juni –

22). Det gör att varje barngrupp även har möjlighet att möta en utbildad 

barnskötare. Som stöd i arbetet har Regndroppen personal med annat 

modersmål, extratjänster som stöd i rutinsituationer och kringuppgifter, 

en heltidsanställd administratör samt en egen vikariepool.  

 
Förskolan Regndroppen 
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Med stöd av statsbidraget aug-dec 2021 har Regndroppen 

tagit ställning till följande: 

 

• Alla barn på Regndroppen är i en grupp med 8–10 barn eller färre under 

större delen av dagen. 

•  Pedagogerna delar upp sig i grupper utifrån yrkesroll, kompetens och 

ansvar.  

• Regndroppen skapar likvärdiga förutsättningar för alla barn att tillgodose 

sig utbildningen utifrån vårt kompensatoriska uppdrag.  

• Alla barn möter målstyrd och spontan undervisning under större delen 

av dagen. 

• Varje barns lärande och utveckling följs kontinuerligt upp minst en gång i 

månaden. 

• Barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda på grupp- och 

individnivå. 

 

 

 

 

Katrineholm den 14 maj 2021 

Sofie Tornell rektor samt all personal på förskolan Regndroppen 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 72
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med yrkande om att 
kommunfullmäktige ska besluta att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet hänvisar i sin motion till ett beslut i bildningsnämnden 2021-01-26 och 
skriver att majoriteten drev igenom kraftiga försämringar och hinder i möjligheten till 
barnomsorg på obekväm tid. Man återger de nya regler som man uppfattar ska gälla 
från 2021-02-01 samt att syftet med de nya reglerna är att spara pengar. 
Vänsterpartiet framhåller att omsorg på obekväm tid inte är en lagstadgad skyldighet 
för kommuner att erbjuda.

Vänsterpartiet anser att det nya regelverket slår mot många föräldrar som har 
obekväma arbetstider. I synnerhet påverkas ensamstående föräldrar, varav många är 
kvinnor drabbas. Många av dem tvingas nu byta arbetstider eller tacka nej till arbete. 

Förvaltningens bedömning
För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa intyg 
från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på vardagar, 
kvarstår möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

På vardagar kan barnet vara på förskolan före och efter ordinarie öppethållande och här 
kan kommunens princip om Heltid som norm utnyttjas, eftersom viss överkapacitet finns. 

I och med att många fler vårdnadshavare nu anmäler att man har behov av omsorg på 
helger, kommer verksamheten att anordnas i en gemensam lokal för att samutnyttja 
personalresurser när flera har behov under samma tider. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609

För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg på 
obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg. 

Arbetstagare behöver inte intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen.

Ärendets handlingar
 Vänsterpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Barnomsorgsgaranti på 

obekväm arbetstid.

________

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige-Barnomsorgsgaranti på 
obekväm arbetstid.

På bildningsnämndens möte den 26/1 – 2021 drev majoriteten igenom kraftiga försämringar och 
hinder i möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Beslutet innehåller bland annat följande.

 Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, 
alternativt minska den obekväma arbetstiden.

 Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.

 Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.
 Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl. 06:00 

och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra 
veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)

 Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att 
behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.

 Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser ut att 
peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel
komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.

 För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg

Syftet med de nya reglerna var tydligt uttalat, nämligen att spara pengar.

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har 
föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om 
den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och 
nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem 
tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Så kan vi inte ha det. 
Att Katrineholm nu beslutar om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att 
föräldrar, och då kanske framförallt ensamstående föräldrar riskerar att bli utan barnomsorg.

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig feministisk och jämställdhetsfråga 

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 8/2 - 2021
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen bildningsforvaltningen@katrineholm.se

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:80 - 623Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 70
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion sommarsatsning "Covid-generationen"

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta 
sommarskola sommaren 2021 inom grund- och gymnasieskola i anledning av att nationen 
drabbats av pandemi.  Motionärerna föreslår även att ekonomisk ersättning ska utgå inom 
ramen för kommunens sommarjobbssatsning. Bildningsnämnden har först efter 
sommaren fått motionen för besvarande men vill ändå beskriva vidtagna åtgärder gällande 
lovskola under rådande omständigheter. 

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen har inom sin verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i 
grundskolan såväl under sommarlov som under lov på terminstid. Detta finns reglerat i 
skollagen. Det omfattar de elever som inte är behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. 
Utöver sommarskolan har lovskola bedrivits på sport- och påsklov. 

I grundskolan lägre åldrar har man på Skogsborgsskolan haft lovskola på höstlovet och på 
Östra skolan på påsklovet. På Sköldinge skola har man bedrivit lästräning på fritidshemmet 
några veckor under sommaren vilket slagit väl ut. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. 
Här finns emellertid inga statsbidrag att söka. 

Under läsåret 2020/21 har mycket undervisning fått ske på distans. Detta har fungerat 
förhållandevis väl för elever med goda förutsättningar, det vill säga de med 
studiemotivation och goda hemförhållanden. Andra har haft svårt att följa undervisningen 
och de har då kunnat erbjudas undervisning på plats. En kategori har varit särskilt 
intressant att följa. Det är de så kallade hemmasittarna, som i flera fall nu deltagit i 
undervisningen digitalt på samma villkor som kamraterna. Sammantaget har detta 
inneburit att elever i flera fall kunnat få en hög grad av individuellt stöd.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:80 - 623

Resultat efter årets sommarskola i grundskolan

Nedan visas resultatet efter sommarskolan 2021. Alla eleverna hade betyget F i ämnet före 
sommarskolan:

Sommarlovskolan 
21
Namn Klass MA SV/SvA ENG Övriga ämnen behörig

G 9F E yrkesprogram

N 9B X nej

A 9E D Alla program

L 7-9SG X nej

M 9B E nej

L 9F E Alla program

Ä 9G1 X nej

O 9G1 E Alla program

M 9F X nej

A 9F X nej

M 9C E Hist E
Alla yrkesprogram
Samt ES, EK, HUM, SA

L 9E X E nej

H 9E X X X nej

O 9K1 X E X nej

E 9H2 E nej

J 9H2 E Alla program

E 9D x nej

L 9K1 E nej

L 9F E Alla program

B 9g2 E nej

M 9H2 E Alla program

City E Alla program

City E Alla program

16 godkända betyg, som tidigare varit F, sattes genom deltagande i sommarskolan. 10 elever blev behöriga till 
minst ett yrkesprogram. Åtta elever blev behöriga till alla program.  

X = deltog men blev inte godkänd
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Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:80 - 623

Ekonomiska aspekter

För lovskola inom grundskolan utgår statsbidrag som delvis täcker 
undervisningskostnaderna. Undervisning på lov inom gymnasieskolan måste bekostas inom 
ramen för respektive skolenhets tilldelade programpengar. Sommarjobbsatsningen 
finansieras inte inom Bildningsnämnden. 

Ärendets handlingar
 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

_________

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Katrineholm 2021 04 19

Motion: sommarsatsning "Covid-generationen"

”Covidgenerationen” riskerar att inte komma in på den gymnasieutbildning man önskar eller
den högskoleutbildning man drömmer om. En helt orimlig konsekvens för en ung människa.

För att ge alla elever en extra chans till skolframgång vill Liberalerna att Katrineholms
kommun ska erbjuda extra undervisningstid i sommar.
Då många planerat för att sommarjobba föreslår vi dessutom att de som går i skolan under
sommaren får ersättning för förlorad motsvarande samma som om man deltar i kommunens
sommarjobbssatsning.

Det här skulle göra skillnad för den som behöver lite extra tid för att klara sin behörighet,
men också för den som behöver höja sitt meritvärde för att klara konkurrensen till attraktiva
utbildningar.

Coronapandemin har påverkat kommunens elever och vi har en skyldighet att göra allt vi
kan för att hjälpa alla elever att nå dit dom vill.

Med anledningen av detta föreslår Liberalerna att:
• erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att höja sitt
meritvärde och därmed säkerställa antagning till önskad linje på gymnasiet eller för
avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg

• att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att säkerställer att de unga som deltar i
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens
sommarjobbssatsning.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:76 - 629Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 70
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion om premiering av goda skolresultat

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta premier 
för elever i grundskolans högsta årskurs. Dessa ska, enligt förslaget, exempelvis kunna 
utdelas vid en middagsceremoni med deltagande från näringsliv och med inbokad 
föreläsare.

Förvaltningens bedömning
Inom Katrineholms kommun finns ett antal donationer riktade mot skolan där medel delas 
ut utifrån hur dessa har stipulerats. 

I år 7–9 finns enbart en donation där utdelning sker till eleverna. Fonden heter Claes 
Lewenhaupt och innevarande år fanns det 9 708 kr att dela ut. Utdelning sker i princip till 
två elever per klass med 500 kr var. Totalt 9 500 kr delades ut i år till 19 elever (17 på 
Järvenskolan och två på Järvenskolan City). Pengarna från fonden räcker inte fullt ut till två 
elever per klass därför har rektor skjutit till från egen budget. I år var det 11 elever som fick 
500 kr var från egen budget (totalt 5 500 kr). Claes Lewenhaupt fond finns bara kvar till år 
2022. Därefter är pengarna slut i fonden.

Flera skolenheter själva valt att uppmärksamma elevers prestationer utifrån lokala 
bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig om biocheckar, bokgåvor och 
liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i år 9 utan under elevernas hela 
skolgång. 

Förvaltningens bedömning är att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är även 
tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås, generellt kommer att upplevas positivt av 
ungdomar i 16årsåldern. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:76 - 629

Ekonomiska aspekter
Enligt Liberalernas förslag kommer kostanden för de föreslagna premierna att uppgå till 
40 000 kronor årligen. För middag och föreläsare skulle sannolikt minst 35 000 kronor 
tillkomma. Dessa kostnader är ofinansierade i förslaget. 

Ärendets handlingar
 Yttrande från Bildningsförvaltningen

 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

________

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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2021 04 19
Motion: premiering av goda studieresultat

I den budget som Liberalerna presenterade inför 2021 med utblick över de kommande åren
2022 och 2023 visar vi på en tydlig satsning för bättre skolresultat. Både i termer av högre
meritvärden såväl som väsentligt fler elever med höga betyg. Vi har i vår budget tryckt på
färre barn i förskolans barngrupper, bättre och bredare arbete med att tidigt säkerställa barns
språkutveckling, ordning och reda i klassrummen och framför allt vikten av att ge unga rätt
förutsättningar för att klara skolan på ett utvecklande sätt.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att öka motivationen för bra skolresultat genom att
kommunen inrättar ett stipendium till elever i årskurs 9. Ett stipendium till 20 elever varav 10
för att ha nått högsta meritpoäng och 10 för extraordinär utveckling av betygsprestationer
från årskurs 7 lika fördelat mellan flickor och pojkartjejer / killar. Stipendiet förslås uppgå till
2000 kr per elev och delas lämpligen ut vid en middagscermoni där näringsliv och
representanter för FoU deltar som föreläsare och inspiratörer

Grundskolans huvuduppdrag är att få eleverna att tillägna sig nya kunskaper och vidga sina
horisonter och det görs på många håll fantastiska insatser av kommunens elever men de får
inte alltid den uppmärksamhet de borde få. Genom att införa ett stipendium med tillhörande
högtidlig ceremoni i (ex på Lindengymansiet) vill Liberalerna lyfta fram de elever som gör
stora ansträngningar och uppnår mycket goda resultat i våra grundskolor. Det handlar både
om de elever som har erhållit ett högt betygssnitt (meritvärde) i åk 9 men också de elever
som gjort betydande förbättringar av sina betyg under åk 8 och 9.

Vi yrkar att:
- Ett stipendium på 2000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms kommunala och
fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på högstadiet antingen
uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i sina studier.

- De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där elevernas
prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt.

För Liberalerna i Katrineholm

Ewa Callhammar
Inger hult
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:79 - 623Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 72
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion från Liberalerna om utökad timplan för 
mellanstadiet

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) föreslår i en motion att, i första hand, tre av 
stadens skolor ska få utökad timplan i år 3 till 6 med fem timmar i vecka i vissa ämnen. 
Motionärerna föreslår att förändringen ska gälla redan under innevarande läsår och tills 
vidare samt att medel från Integrationsfonden ska utnyttjas tillsammans med medel från 
statsbidraget Likvärdig skola. 

Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i inlämnad motion att i första hand Östra skolan, Sandbäcksskolan 
samt Nyhemsskolan ska få utökad timplan fem timmar per vecka i år 3 till 6. Ämnena 
svenska, matematik, engelska och idrott ska prioriteras under dessa timmar. Förändringen 
föreslås träda i kraft redan innevarande läsår. Förslaget bedöms minska risken för elever 
att i tidig ålder hamna i socialt nedbrytande beteenden kopplade till droger och kriminalitet. 
Detta kan uppnås genom att man klarar godkända betyg i år 6 och att man på så sätt är 
bättre förberedd för grundskolans senare år. 

Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp. Kontakter har tagits med jurist på 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Viss omvärldsbevakning har skett, främst Göteborg, 
där beslut har fattats om utökad timplan i vissa förortsområden. 

Tillämpliga lagrum återfinns i skollagens tredje kapitel (SL 3 kap 2§), skolförordningens 
nionde kapitel (Skolf.9 kap 3§) samt i Läroplanens första kapitel. 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (SL 3 kap 2§)

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål… 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:79 - 623

Undervisningstid (Skolf.9 kap 3§)

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1. 
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 
undervisningstiden. Förordning (2017:1236).

En likvärdig utbildning (Ur Läroplan för grundskolan 1 kap LGR 11)

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla

Bedömningen är att det finns ett lagrum för att besluta i enlighet med motionens förslag 
samtidigt som likvärdighetsprincipen delvis kan sägas bli satt ur spel på individnivå.     

Göteborgs kommun 

Göteborgs kommun har 2020 givit rektorer på några skolor belägna i utsatta förorter 
mandat att, utifrån behov utöka timplanen för elever i år 4 till 6. Ämnena svenska, 
matematik och idrott har prioriterats. Bedömningen är gjord och beslutet är taget utifrån 
statistik som visar att 94 % av de elever som klarar målen i kärnämnena i år 6 blir behöriga 
till ett nationellt program i år 9. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till intentionen i motionen men är mycket tveksam till att 
tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Den socioekonomiska strukturen i Katrineholm ser annorlunda ut än i en storstadsregion 
där hela stadsdelar präglas av utanförskap. Det är relativt sett en ganska hög blandning av 
elever med olika socio-ekonomisk bakgrund i alla stadens skolor även om det finns 
skillnader. Kunskapsskolan skiljer däremot ut sig. Utanför staden finns landsbygdsskolor 
och även där finns en viss socio-ekonomisk variation. Att peka ut de tre skolor som 
namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt de flesta andra skolor har en 
socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också bör få utökad timplan. 

Katrineholms kommun tillämpar en socio-ekonomisk fördelning av budgeten till 
kommunens skolor. De faktorer som vägs in är andel nyanlända och vårdnadshavares 
utbildningsnivå. Samtidigt måste medel från budgeten tas i anspråk för att stötta mindre 
skolor på landsbygden. 
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Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:79 - 623

Taget i beaktande den socio-ekonomiska struktur som beskrivits ovan, anser förvaltningen 
att generella åtgärder riktade mot alla elever på vissa utvalda skolor inte gagnar syftet med 
förbättrad måluppfyllelse. I så fall vore ett generellt beslut om utökad timplan på samtliga 
skolor att föredra. Att detta är en ekonomisk fråga i kombination med brist på utbildad 
lärarpersonal gör dock att det sistnämnda bedöms orealistiskt.   

Förvaltningen anser att hur arbetet med att förbättra måluppfyllelsen ska bedrivas, är en 
verksamhetsfråga för professionen. Förvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar 
efter att ständigt förbättra sitt arbete genom att göra adekvata analyser, som leder till 
riktade insatser på respektive nivå och skolenhet.  Dessa kan vara på organisations-, grupp 
eller individnivå. Elevers rätt till särskilt stöd måste alltid beaktas. Därför har rektorerna 
möjlighet att söka stöd för särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 

Ekonomiska aspekter

Timplaneutökningen förslås i motionen finansieras av medel ur Integrationsfonden samt 
eventuella statsbidrag från Likvärdig skola. Bildningsförvaltningen tar gärna del av medel 
från Integrationsfonden. 

För statsbidraget Likvärdig skola har förvaltningen emellertid gjort en annan prioritering 
som bedöms gynna måluppfyllelsen. Inför att man söker medel ska man gör en grundlig 
analys och därefter har förvaltningsledningen gjort en prioritering. Efter genomförda 
åtgärder ska uppföljning och redovisning ske. 

Det är heller inte många elever som efter år 4 går på fritidshem vilket medför att denna 
föreslagna finansieringsväg har betydande begränsningar. 

Ärendets handlingar
 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

_______

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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2021 04 21
Motion: utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar

Liberalerna föreslår Bildningsnämnden att uppdrar åt rektorer för i första hand Östra skolan,
Sandbäcks- samt Nyhemsskolan utöka timplanen för årskurserna 3, 4, 5 och 6 i de ämnen
och i den omfattning rektor bedömer det lämpligt och behövligt för att säkerställa höga betyg
i svenska, matematik, idrott och engelska i årskurs 6. Förslaget föreslås gälla från och med
läsåret 2021/22 och tills vidare.

Timplaneutökningen förslås finansieras av medel ur Integrationsfonden samt eventuella
statsbidrag från Likvärdig skola.

Den utökade timplanen ska bidra till höjda skolresultat i svenska, matematik, idrott och
engelska samt att minska risken för att elever att i tidig ålder hamna i socialt nedbrytande
beteenden kopplade till droger och kriminalitet. Utökad timplan är ett insatsområde inom
Liberalernas ”Förortslyftet”.

För att skolorna ska kunna erhålla medel ur statsbidraget, behöver de följa ett
villkorsdokument grundat i bland annat juridiska bedömningar och andra avvägningar. Bland
annat måste deltagande skolenheter erbjuda minst fem timmar utökad undervisningstid per
vecka, prioritera de yngsta eleverna, samt servera ett mellanmål för alla elever.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan måluppfyllelsen i årskurs 6 och förmågan att
klara högstadiet för att sedan bli behörig till gymnasiet. Det finns med andra ord starka skäl
att göra insatser under mellanstadietiden (såväl som ännu tidigare) för att förebygga att
elever hamnar utan godkända betyg i årskurs 6. Detta förebygger svårigheter i gymnasiet
och i förlängningen risk för utanförskap, arbetslöshet och ohälsa senare i livet. Satsningen
på utökad timplan har ett viktigt syfte till att stärka skolans bidrag för att öka barn och unga
elevers livschanser.

Att arbeta med utökad timplan över tid, innebär att fritidshemsverksamheten för aktuella
elever i årskurs 4 och 5 minska betydligt i omfattning eller avvecklas, genom att det fåtal
elever som är i behov av ytterligare omsorg efter den utökade timplanen, istället skrivs på
”Fritids” tillsammans med årskurs 3. På detta sätt kan behöriga lärare i fritidsverksamheten
koncentreras till lågstadiet och andra enheter med större behov av detta. Kvaliteten i befintlig
fritidsverksamhet kan höjas då andelen behöriga lärare ökar. Katrineholm har ett stort behov
av att höja andelen behöriga lärare i fritidshem.
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Utifrån ovan yrkar Liberalerna följande att:
- Rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska

för eleverna i årskurs 3, 4, 5 och 6 för att säkerställa att elever går ut sjätte klass med
betyg som gör dem väl förberedda för studier på högstadiet.

- Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i
erforderliga delar av eventuellt statsbidraget ”Likvärdig skola”, samt genom minskat
behov av fritidsverksamheten.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-09-16
Vår beteckning

BIN/2021:89 - 019Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare telefon

0150-572 82
Handläggare e-post

carina.andersson@katrineholm.se

Förslag till sammanträdesdagar för bildningsnämnden 
2022
Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2022. Sammanträdena föreslås vara förlagda 
till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och 
temadagar planeras i efterhand. Ordförande kallar vid behov.

Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på 
leverans av beslutsunderlag enligt följande:  

 Årsredovisning 2021 - 1 mars

 Redovisning av genomförd internkontroll - 1 mars

 Underlag för övergripande plan med budget 2023 - 31 augusti

 Delårsrapport 2022 - 30 september.

Sammanträdesdagar 2022 Kommentarer

15 februari  Årsredovisning 2021

 Internkontrollrapport 2021

 Internkontrollplan 2022

 Internbudget 2022.

29 mars

10 maj

21 juni  Övergripande plan med budget 2023
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-08-16

Vår beteckning

BIN/2021:xx - 000

Sammanträdesdagar 2022 Kommentarer

20 september  Delårsrapport 2022

 Beslut kvalitetspriset

1 november  Redovisning 
kvalitetsrapporter/kvalitetsplaner

 Sammanträdesdagar 2023

13 december  Internbudget 2023

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-12 § 134

_______

Carina Andersson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-08-25 1 (3)

§ 134 KS/2021:263  000

Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under 2022. Fullmäktiges sammanträden börjar 
klockan 18.00 med undantag för den 23 november då sammanträdet 
börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina 
sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av 
årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande 
plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med 
kommunstyrelsens inlämningstider.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen under 2022. Styrelsen sammanträder klockan 08.30 
- 17.00 med undantag för den 12 oktober då styrelsen sammanträder 
klockan 08.30 - 10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat senast klockan 16.00 
följande tisdag efter sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

Datumen har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande samt ekonomiavdelningen.

Nytt för 2022 är kommunstyrelsen sammanträder två gånger under mars månad. 
Därmed kan årsredovisningen behandlas redan på kommunfullmäktige i mars månad.
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-08-25 2 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Ärende Senast inkommit

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars

Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Christoffer Öqvist (M), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist 
(M), Victoria Barrsäter (C) samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärende

17 januari

26 januari 14 februari

23 februari KS: Årsredovisning

KS: Internkontrollrapport

9 mars 21 mars KS/KF: Årsredovisning hela kommunen

KS: Nämndernas internkontrollrapport

30 mars 25 april

27 april 16 maj KS: Planeringsdirektiv

25 maj 13 juni KS: Tertialrapport

15 juni 29 augusti

31 augusti 19 september KS: Underlag för övergripande plan med 
budget

28 september KS: Delårsrapport

12 oktober 24 oktober KS/KF: Delårsrapport hela kommunen

26 oktober 21 november KS/KF: Övergripande plan med budget

23 november 12 december

14 december KS: Plan med budget
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-08-25 3 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Ordföranden Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och 
Tony Rosendahl (V), på att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl 08.30.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Tony 
Rosendahl (V), på att kommunfullmäktiges sammanträden ska börja kl 15.00, undantaget 
den 23 november.

Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande proposition 
förvaltningens förslag till beslut och vart och ett av de framförda ändringsyrkandena. 
Han finner att kommunstyrelsen beslutar, avseende kommunstyrelsens sammanträden, 
i enlighet med förvaltnings förslag till beslut med ändringen att kommunstyrelsens 
sammanträden ska börja kl 08.30. Vidare finner han att kommunstyrelsen biträder 
förvaltningens förslag till beslut gällande den beslutsdel som ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Därmed konstateras avslag på Inger Fredriksson (C) med fleras 
ändringsyrkande.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsförvaltningen 2021-09-15 BIN/2019:2 - 119
Förvaltningskontoret

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340
Bildningsförvaltningen E-post:bildningsforvaltningen@katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Carina Andersson, nämndsekreterare
Bildningsnämnden

Val av nya politikerrepresentanter till programråd och 
områdesråd
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Förslag till nya politikerrepresentanter meddelas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2021-06-14, § 88, beslutat om entledigande av Johan Söderberg 
(S) som ledamot och ordförande i bildningsnämnden.

Kommunfullmäktige har även beslutat 2021-06-14, § 89, om entledigande av Joakim 
Truedsson (S) samt Petri Henriksson (L) 2021-08-30, § 115, som ersättare i 
bildningsnämnden. 

De har även haft uppdrag i områdesråd/programråd.

Johan Söderberg har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
• förskoleområde Norrs områdesråd: Förskolorna i Bie och Julita
• områdesråd i skolområde 7-9:  Järvenskolan Tallås
• programrådet för introduktionsprogrammen vid Duveholmsgymnasiet
• programrådet för vård- och omsorgsprogrammet vid Duveholmsgymnasiet

Joakim Truedsson har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
 skolområde Östs områdesråd: Björkviks skola
 programrådet för samhällsvetenskapsprogrammet vid Duveholmsgymnasiet

Petri Henriksson har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
 förskoleområde Västs områdesråd: förskolorna Backa, Regndroppen, Näverstugan,

Stavstugan och Sörgården.

Ärendets handlingar
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-14, § 88, 2021-06-14, § 89,
2021-08-30, § 115.

__________

Carina Andersson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: 
Rektor, Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-06-14 1 (1)

§ 88 KS/2018:478  111

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i 
bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot och
tillika ordförande i bildningsnämnden från den 1 juli 2021.

2. Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika
ordförande i bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och
med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Johan Söderberg (S) har i skrivelse daterad 11 juni 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i bildningsnämnden från och med den 1 juli 
2021. Socialdemokraterna nominerar nu Ulrica Truedsson (S) som ny ledamot och tillika 
ordförande i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Johan Söderberg 

Ulrica Truedsson 

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex 

Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-06-14 1 (1)

§ 89 KS/2018:478  111

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) som ersättare i
bildningsnämnden från den 1 juli 2021.

2. Kommunfullmäktige väljer Carl-Henrik Gustavsson (S) som ersättare i
bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med 31
december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 11 juni begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Carl-
Henrik Gustavsson (S) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Joakim Truedsson

Carl-Henrik Gustavsson

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-08-30 1 (1)

§ 115 KS/2018:478  111

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Petri Henriksson (L) som ersättare i
bildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Banu Arslan (L) som ersättare i
bildningsnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Petri Henriksson (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar 
Banu Arslan (L) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Petri Henriksson

Banu Arslan

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-09-17
Vår beteckningBildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare telefon Handläggare e-post

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BINEU/2021 §5, BIN Del/2021:3 §35, 2021:11-17.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-09-17

Carina Andersson
Nämndsekreterare

______________

Beslutet skickas till:
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SAMMANSTÄLLNING 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
Bildningsnämnden 2021-09-17 

Vår handläggare 
Carina Andersson, nämndsekreterare 

Redovisade delegationsbeslut 
bildningsnämndens sammanträde 2021-09-28 

Bildningsnämndens enskilda utskott 

§ Beslut Beslutande 
BINEU 
2021 § 5 

Avstängning elev gymnasieskola Ulrica Truedsson ordf. 
Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. 
Inger Hult 2:e vice ordf. 

Ordförande 

§ Beslut Beslutande 
BIN Del 
2021:3 § 35 

Beslut om stängt sammanträde 
2021-09-20 

Ulrica Truedsson 

Förvaltningschef 

§ Beslut Beslutande 
2021:11 • Kompletterande avtal

övningsskolor
• Avtal om uppdragsutbildning med

Linköpings universitet: Validering
barnskötare till förskollärare.

Helene Björkqvist 

Johan Lindeberg 

Biträdande förvaltningschef 

§ Beslut Beslutande 
2021:12 • Avtal förskole- 

fritidshemsplaceringar barn från
annan kommun

• Avtal förskole- 
fritidshemsplaceringar barn i
annan kommun

• Avtal skolplacering i/från annan
kommun

• Omsorg på obekväm tid
• Beslut skolskjuts
• Redovisning tillsyn Strångsjö skola

till Skolinspektionen.

Jörgen Rüdeberg 
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Rektor Järvenskolan 
§ Beslut Beslutande 
2021:13 • Stipendium Claes Lewenhaupts

fond
Magdalena Norin 

Rektor Järvenskolan 3 
§ Beslut Beslutande 
2021:14 • Stipendium Claes Lewenhaupts

fond
Fredrik Malmer 

Rektor Duveholmsgymnasiet 1 
§ Beslut Beslutande 
2021:15 • Makarna Brisefalks stipendium Jenny P Janerin 

Rektor KTC 1 
§ Beslut Beslutande 
2021:16 • KTS minnesfond David Rytter 

Rektor KTC 2 
§ Beslut Beslutande 
2021:17 • KTS minnesfond Mikael Örning 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-09-17
Vår beteckningBildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare e-post

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser samt anslagna delegationsprotokoll under perioden 
2021-08-10 till och med 2021-09-17.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Anslagna delegationsprotokoll.

Carina Andersson
Nämndsekreterare
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SAMMANSTÄLLNING 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
Bildningsnämnden 2021-09-17 

Vår handläggare 
Carina Andersson, nämndsekreterare 

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde         
2021-09-28 

1 Kommunfullmäktige 
• § 88 Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i

bildningsnämnden
• § 115 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

2 Kommunstyrelsen 
• § 134 Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen
• § 139 Återrapportering av särskilt uppdrag – Långsiktig plan för

utbyggnad av förskolan

3 Kommunledningsförvaltningen 
• Remiss Motion från Centerpartiet om insatser för att möta

relationsvåld
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SAMMANSTÄLLNING ANSLAGNA 
DELEGATIONSPROTOKOLL 

1 (1) 

Datum Vår beteckning 
Bildningsnämnden 2021-09-17 

Vår handläggare 
Carina Andersson, nämndsekreterare 

Anslagna delegationsprotokoll 

BIN Del/2021 §35 Beslut om stängt sammanträde 2021-09-28 
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