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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-23 BIN/2018:71 - 042 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 46 

www.katrineholm.se E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Johanna Siverskog 

Bildningsnämnden

Tertialrapport 2019, tertial 1 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2019.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har under årets första månader arbetat hårt för att ta fram och 
verkställa åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid året slut på 14,1 
mnkr.

Det är fortfarande stor osäkerhet kring vilken effekt åtgärderna kommer att ge och i 
vilken grad de kommer att kunna verkställas. Det finns även stora osäkerheter kring 
förvaltningens ekonomi för hösten. Hur många elever som kommer att finnas i 
fristående skolor och hur många elever som kommer att finnas på respektive program 
på gymnasieskolan påverkar ekonomin för de enskilda skolenheterna.

Sjuktalen inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska vilket är glädjande.

Enligt prognosen beräknas färre elever bli behöriga till gymnasieskolan i år jämfört 
med föregående. När det gäller gymnasieskolan beräknas resultaten ligga kvar på 
samma nivå som förra året.

Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut, att fortsätta att minska sjuktalen 
och att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan är av högsta 
prioritet.

Bildningsförvaltningens åtgärdsplan fokuserar på följande områden;
 Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron
 Arbeta för att höja elevernas måluppfyllelse
 Positivt ekonomiskt resultat

Ärendets handlingar
Tertialrapport 2019 bildningsnämnden tertial 1 2019
 

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: ekonomikontoret
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1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Sammantagen bedömning med åtgärdsplan 
Bildningsförvaltningen har under årets första månader arbetat hårt för att ta fram och verkställa 
åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid året slut på 14,1 mnkr. 
Det är fortfarande stor osäkerhet kring vilken effekt åtgärderna kommer att ge och i vilken grad 
de kommer att kunna verkställas. Det finns även stora osäkerheter kring förvaltningens ekonomi 
för hösten. Hur många elever som kommer att finnas i fristående skolor och hur många elever 
som kommer att finnas på respektive program på gymnasieskolan påverkar ekonomin för de 
enskilda skolenheterna. 
Sjuktalen inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska vilket är glädjande. 
Enligt prognosen beräknas färre elever bli behöriga till gymnasieskolan i år jämfört med 
föregående. När det gäller gymnasieskolan beräknas resultaten ligga kvar på samma nivå som 
förra året. 
Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut, att fortsätta att minska sjuktalen och att öka 
elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan är av högsta prioritet. 

Åtgärdsplan  
Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron 

• Fortsätta arbetet med att sänka sjuktalen i främst förskolan 

Arbeta för att höja elevernas måluppfyllelse 

• Genomföra insatser på elev, grupp och enhetsnivå för att öka elevernas möjlighet att nå 
målen 

Positivt ekonomiskt resultat 

• Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet - bildningsförvaltningen 
senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 
2019 i form av uteblivna kostnader för flytt. 

• Inställd kommunfest - bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest. 
• Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet - ytterligare insatser som 

riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras 
inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet. 

• Ny organisation kring modermålsstöd förskolan skjuts upp - till 2019 flyttades ansvaret 
för modersmålsstöd i förskolan från Kartläggningsenheten Bryggan till förskolan. För att 
verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten 
planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020. 

• Utköp av iPads - bildningsförvaltningen köper ut de iPads som finns kvar på det avtal 
som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa iPads och 
att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga 
användandetidet på flertalet av iPadsen. 

• Utbildningsabonnemanget pausas - bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 
kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en 
förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya 
beslut om utbildningsinsatser tas. 

• Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks - den tidigare beslutade 
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skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 
kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan. 

• Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret 
och KomTek ska leverera ett positivt resultat - samtliga gemensamma verksamheter får 
att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% 
av verksamhetens beslutade budget. 

• Effektivisering av interna tjänster - möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster 
och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.  

1.2 Volymutveckling 
Volymmått Utfall jan-april 2019 Prognos 2019 Utfall 2018 

Antal barn i förskola inkl. 
pedagogisk omsorg 2001 1965 1891 

Antal elever i grundskola 4037 3959 3933 

Antal elever i grundsärskola 82 79 86 

Antal barn i fritidshem 1364 1405 1365 

Antal elever i 
gymnasieskolan 1247 1246 1217 

Antal elever i 
gymnasiesärskolan 53 48 45 

Antal barn i kulturskolans 
verksamhet (ämneskurs) 686 700 681 

Antal pågående ärenden 
inom Elevhälsan  1300 1116 

Antal barn inskrivna i omsorg 
på obekväm tid  27 26 

Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning 713 720 703 

Mätdatum 2019-03-15 

Kommentar till volymutveckling 
Antalet barn i förskola och antalet elever i gymnasieskola följer budgeterat antal. Antalet elever 
grundskola har ökat och överstiger budgeterat antal elever vilket påverkar kostnaderna för 
utbetald skolpeng. 

1.3 Framåtblick 
Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i 
kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande 
struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Bland 
annat har begreppen utbildning och undervisning förts in i läroplanen. På detta sätt betonas att 
förskolan är en del av skolväsendet. Utöver detta har bland annat begreppet Hållbar utveckling 
har förts in i läroplanen eftersom det är en mycket viktig fråga för vår framtid. 
Titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli 2019. 
Från och med hösten 2019 kommer SCB och Skolverket inte längre samla in statistik på 
avdelningsnivå inom förskolan. De kommer att istället att byta ut variabeln till barngrupp. Detta 
kommer att påverka och förändra den statistiksammanställning som bildningsförvaltningen gör 
månadsvis. 
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2 Målredovisning 
2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
Lägesrapport 
När det gäller målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" är det just nu osäkert om 
bildningsförvaltningen kommer att rapportera en positiv måluppfyllelse vid årets slut. 
Barngruppernas storlek har minskat de sista åren och stort fokus har lagts på att komma till rätta 
med de höga sjukskrivningstalen i förskolan. Under 2018 togs en handlingsplan för 
Katrineholms förskolor fram. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att förbättra arbetsmiljön 
för chefer, barn och personal och till att stärka kvalitén i verksamheten. Samtidigt som 
bildningsförvaltningen ser denna positiva utveckling har det dock skett en minskning av andelen 
utbildade förskollärare i kommunens förskolor. 
Bedömningen är just nu att bildningsförvaltningen för läsåret 2018/19 inte kommer att nå målet 
att "Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat". De kommunala 7-9 
skolorna räknar med att andelen elever i år 9 som blir behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram kommer att minska jämfört med föregående år. Exempel på åtgärder; 
koncentrationsläsning i matematik, svenska/svA och engelska, lovskola, individuell plan för 
varje elev. 
Prognosen för måluppfyllelsen när det gäller "Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 
nå höga resultat" är att eleverna på Katrineholms gymnasieskolor kommer att ligga kvar på 
ungefär samma nivå som förra året. Exempel på åtgärder; läxhjälp, specialpedagogiskt stöd, 
motiverande samtal via kurator och extra stöd i matematik. 
När det gäller målet "Ökad trygghet i skolan" visar den svaren i den elevenkät som genomfördes 
våren 2019 på att andelen elever som känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå som 
vid förra mätningen. Under årets första månader har det dock skett flera avstängningar i 
kommunens skolor och ofta sker det rapportering om verbala kränkningar. En åtgärd för att 
komma till rätta med detta problem är ett våldsförebyggande arbete med fokus på värdegrund 
som startas upp i bildningsförvaltningens verksamhet. 

2.4 Trygg vård & omsorg 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 

2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 
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2.6 Hållbar miljö 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 

2.7 Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation 
Lägesrapport 
Ingen avvikelse att rapportera. 
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3 Personalredovisning 
3.1 Personalnyckeltal 
   Tertial 2019 Tertial 2018 

 Mätdatum/ 
mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Attraktiv arbetsgivare        

Antal månadsanställda personer 30/4 1 500 1 200 300 1 432 1 141 291 

Andel månadsanställda som arbetar 
heltid 30/4 84,7 % 83,9 % 87,7 % 89,9 % 89,7 % 90,8 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning 

30/4 69,6 % 71,6 % 58,9 % 64,1 % 64,8 % 61 % 

Hälsa        

Total sjukfrånvaro 1/12-28/2 7,0 % 7,4 % 5,3 % 8,0 % 8,2 % 7,1 % 

Sjukfrånvaro månadsanställda 1/12-28/2 7,2 %   8,3 %   

varav sjukfrånvaro <15 dagar 1/12-28/2 2,8 %   2,9 %   

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar 1/12-28/2 1,3 %   1,5 %   

varav sjukfrånvaro >90 dagar 1/12-28/2 3,1 %   3,8 %   

Personalkostnader        

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 1/1-30/4 3,3 %   2,7 %   

Kostnad övertid inkl mertid som andel 
av total lönekostnad 1/1-30/4 0,2 %   0,2 %   

Kommentar till personalnyckeltal 
Antalet anställda inom bildningsförvaltningen fortsätter att öka. Detta är en naturlig utveckling 
då antalet barn och elever i förvaltningens verksamheter ökar. Andelen kvinnor ökar i högre takt 
än andelen män. Statistiken visar att fler månadsanställda än förra året väljer att arbeta deltid 
istället för heltid. 
Statistiken visar att sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen fortsätter att sjunka. Åtgärder för 
att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har pågått under flera år. Under 2018 startades 
bland annat ett pilotprojekt inom förskolans verksamhet. Projektet innebär ett närmare 
samarbete mellan ansvarig chef och HR inriktat på korttidssjukfrånvaro inom förskolan. Målet 
är att reagera och agera i tid. 
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4 Ekonomisk redovisning 
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl 

helårsprognos 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 30/4 2019 

Budget per 30/4 
2019 

Avvikelse per 30/4 
2019 

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2019 

Bildningsnämnden -464 -465 1 0 

Förvaltningsledning och 
administration -98 018 -87 707 -10 312 8 997 

Förskola 836 48 816 1 262 

Grundskola 2 054 -55 2 109 -1 000 

Gymnasieskola 1 299 159 1 144 900 

Gemensamma 
verksamheter -16 522 -17 115 593 2 841 

Resursfördelning -161 139 -158 309 -2 830 1 100 

Tilläggsbelopp -15 425 -14 515 -909 0 

Summa -287 350 -277 959 -9 392 14 100 

Ekonomi i balans, KS mars    14 100 

Avvikelse jämfört ekonomi 
i balans     

Kommentar till driftredovisning 
Sammantagen prognos bildningsförvaltningen 
För årets första månader redovisas en negativ avvikelse på 9 392 tkr. Denna förklaras bland 
annat av att kostnaderna för hyror är drygt 4 mnkr högre än budgeterat. 
Bildningsförvaltningen har under året arbetat med att ta fram åtgärder för att kunna bekosta 
leasing av iPads samt för att kunna redovisa den positiva avvikelse på 14,1 mnkr som 
kommunstyrelsen tog beslut om i mars 2019. 
Totalt sett har bildningsförvaltningen omfördelat medel för att bekosta leasing av iPads samt 
tagit fram åtgärder för att redovisa ett resultat på drygt 10 mnkr. Ännu återstår att verkställa 
åtgärder motsvarande cirka 4 mnkr. 

Förskola 
Enligt åtgärdsplanen ska förskolan redovisa en positiv avvikelse på 1,6 mnkr. 
Antalet barn i förskolan har fortsatt att öka och under april fanns det ca. 30 barn fler i de 
kommunala förskolorna än i mars förra året. Personalkostnader ligger i stort sätt i fas med 
budget. 
Planering pågår för att på enhetsnivå ta fram åtgärder för att redovisa ett positivt resultat. 
Samordningsområde Öst har svårt att klara av att komma upp i en positiv avvikelse. I området 
finns förskolan Örnen som har öppnat två nya avdelningar i år. Det har gjort att förskolan har 
haft full bemanning från årsskiftet, men har först nu i april kommit upp i fulla barngrupper. Det 
gör att Örnen går med ett underskott på 300 tkr istället för att lämna ett positivt resultat på 
60 tkr. 
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Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem 
Enligt åtgärdsplanen ska fritidshemmen redovisa en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. 
Flera enheter har svårigheter att få en ekonomi i balans efter den första åtgärdsplan som togs 
fram för att finansiera grundskolans leasingkostnader för iPads. Totalt sett handlar dessa 
åtgärder om knappt 1,3 mnkr för förskoleklass till år 6. För år 7-9 handlar detta om knappt 0,6 
mnkr. 
För att så småningom kunna leverera de resultat som krävs enligt åtgärdsplanen har F-6-
skolorna och grundsärskolan gjort stor förändringar gällande sina kostnader. Organisationerna 
kommer att effektiviseras för att personalkostnaderna ska kunna minskas. Även övriga 
kostnadsposter ses över och minskas där det är möjligt. Prognosen i nuläget är -500 tkr 
sammanlagt. Av dessa -500 tkr härstammar -450 tkr från grundsärskolan. Som tidigare nämnts 
ska fritidshemmen redovisa ett överskott på cirka 400 tkr, vilket gör att ytterligare 
kostnadsminskningar på 900 tkr krävs för att åtgärdsplanens mål ska nås. 
Både Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås har till hösten planerat större 
organisationsförändringar för att få budgeten i balans. Dock är ingen av enheterna på ett 
nollresultat i dagsläget. Det råder osäkerhet kring tilläggsbeloppen i blivande år sju till hösten, 
beräkning ska göras vilket kan komma att ändra prognoserna. 

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola 
Enligt åtgärdsplanen ska gymnasieskolan redovisa en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. 
De enheter som tidigare har haft svårigheter att få en ekonomi i balans (KTC 1 och KTC 2) ser 
nu att klara detta. En stor anledning till detta är att antalet elever på vissa program beräknas öka 
till hösten. 
Åtgärder har vidtagits och planerats på enhetsnivå för att redovisa ett positivt resultat. 

Gemensamma verksamheter 
Enligt åtgärdsplanen ska förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och 
elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) redovisa en positiv 
avvikelse på 2,5 mnkr. 
Samtliga verksamheter har tagit fram åtgärder och räknar med att klara dessa krav. Under april 
fick barn- och elevhälsan besked från Skolverket att de inte beviljas hela det sökta beloppet för 
personalförstärkning i elevhälsan. Detta gjorde att elevhälsan måste göra besparingar på 
ytterligare ca. 300 tkr. Av dessa 300 tkr har de i dagsläget klarat av att spara in 200 tkr. 
När det gäller kostnaderna för omsorg på udda tider så har kostnaderna varit högre än budgeterat 
under årets första månader. Denna post är inte inräknad i prognosen men den kommer att följas 
noggrant under året. 

Förvaltningsledning och administration 
Enligt åtgärdsplanen ska förvaltningsledning och administration redovisa en positiv avvikelse på 
7,7 mnkr. De åtgärder som är verkställda i dagsläget är; inställd kommunfest (400 tkr), insatser 
inom statsbidraget för ökad likvärdighet (700 tkr), utbildningsabonnemanget pausas (300 tkr) 
och effektiviseringar förvaltningskontor (500 tkr). 
En annan åtgärd för att kunna leverera ett positivt resultat är utköp av iPads. Detta arbete pågår 
och effekten är just nu beräknat till + 4 mnkr. Denna siffra är dock fortfarande något osäker. 
De åtgärder som fastslogs i åtgärdsplanen som ännu inte kunnat verkställas är effektivisering av 
interna tjänster (1,5 mnkr). Även 300 tkr av åtgärden insatser inom statsbidraget för ökad 
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likvärdighet återstår eftersom bidragsramen nu är förbrukad. Service- och teknikförvaltningen 
uppger att de kommer att spara in 200 tkr under sommaren då förskolorna slår ihop sina 
verksamheter och håller stängt på flera förskolor. 
När det gäller kostnaderna för skolskjuts så har kostnaderna varit högre än budgeterat under 
årets första månader. Denna post är inte inräknad i prognosen men den kommer att följas 
noggrant under året. 

Resursfördelning 
Enligt åtgärdsplanen ska resursfördelning redovisa en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. 
Barn- och elevantalen för förskola och gymnasieskola har följt de budgeterade barn- och 
elevantalet väl under årets fyra första månader. Elevantalen för grundskola ligger högre än 
budgeterat under årets första fyra månader och detta gör att kostnaderna för utbetald skolpeng i 
dagsläget ligger ca. 900 tkr över budget. Även kostnaderna för utbetald skolpeng till 
grundsärskolan har legat högt under årets första månader med utbetald skolpeng för fritidshem 
ligger lågt. Då dessa poster fortfarande bedöms som osäkra är de inte medräknade i prognosen 
för året. 
En osäkerhetsfaktor för året är hur mycket pengar förvaltningen kommer att få in från 
migrationsverket för asylsökande barn i förskola och skola. Denna post kommer att följas 
noggrant under året. 
För fritidsgårdsverksamheten redovisas en positiv prognos för året. Detta kommer sig av att det 
finns budget för fritidsgårdsverksamhet i Björkvik. Där bedrivs dock ingen 
fritidsgårdsverksamhet där i dagsläget. 

Nämnd 
I nuläget prognostiseras ingen avvikelse för nämnden. 

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl 
helårsprognos 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 30/4 2019 

Budget per 30/4 
2019 

Avvikelse per 30/4 
2019 

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2019 

Förskola -526 -1 729 -1 203 0 

Grundskola -140 -1 133 -993 0 

Gymnasieskola -235 -1 223 -987 0 

Gemensamma 
verksamheter -269 -195 -53 0 

Förvaltningskontoret 0 -17 -17 0 

Bibas 0 -17 -17 0 

Upprustning idrottshallar -52 -195 -143 0 

Oförutsedda investringar 
och myndighetskrav 

0 -213 -213 0 

Personalrum förskola/skola 0 -167 -167 0 

1:1 satsning år 1-9 -9 585 -3 000 6 585 -3 700 

Teknisk utrustning förskola 0 -250 -250 0 

Summa -10 807 -8 164 2 643 -3 700 
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Bildningsnämnden   

 

11 
 

 
Kommentar till investeringsredovisning 
Under året kommer det att ske utköp av iPads, vilken redan påbörjats. Detta kommer att 
innebära att budgeten för 1:1 satsning i grundskolan med största sannolikhet kommer att 
överskridas med 3,7 mnkr. 
Utöver detta har flera investeringsprojekt ännu inte påbörjats och flera projekt kommer inte 
genomföras förrän vid årets slut. Exempelvis inköp av inventarier till förskolan Karamellen som 
öppnar i januari 2020. Budget för detta är 1,5 mnkr. 

13



    
Bildningsnämnden   
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5 Särskilda uppdrag 
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 
Uppdrag Kommentar 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och lansering av minst 50 
fullvärdiga e-tjänster 

 

2019-05-10 
Under årets första månader har bildningsförvaltningen arbetat med att 
identifierat e-tjänster som är möjliga att utveckla under året. Tre nya tjänster 
har skapats. Bland annat Generationsmöten i förskolan som är en tjänst där 
pensionärer kan anmäla sig för att blir en extra vuxen i barnens vardag på 
förskolan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-28 BIN/2019:48 - 046 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Hanna Fager 

Bildningsnämnden

Förslag utdelning från stipendier och fonder 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att delegera till Bildningsnämndens enskilda utskott att 

besluta om utdelning från Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska skolas 
minnesfond

2. Förslag utdelning från Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare 
meddelas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Utdelningsbara medel för 2019 är:
 Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, 130 139 kronor
 Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare, 12 170 
 Sköldinge sockens magasinsfond och Lerbo sockens magasinsfond, totalt 8 241 

kronor

PWC har granskat 2018 års årsredovisning av Stiftelsen Ingenjörsförbundet 
Katrineholms tekniska skolas minnesfond. Bildningsnämnden fattade beslut om 
utdelningen 2018. PWC anser att hanteringen bör ses över så att beslut fattas som ett 
eget sammanträde då beslut om utdelning är ett stiftelseärende och inte ett ordinarie 
nämndsärende. När nämnden sammanträder omkring frågor som berör stiftelsen, så är 
det som styrelse för stiftelsen som de sammanträder.

Katrineholms Tekniska College och KomTek har ansökt om medel från Katrineholms 
tekniska skolas minnesfond. Två lärare har ansökt med medel från Katrineholms 
skolors samfond för stipendier till lärare. Ingen sökande om medel från Sköldinge och 
Lerbo magasinsfonder.

Ärendets handlingar
 Ansökan om fondmedel Katrineholms Tekniska College
 Ansökan om fondmedel KomTek
 Ansökan om stipendium Erika Berglund
 Ansökan om stipendium Maria Svanqvist

 
Namn: Hanna Fager
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: Sökande
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2018:65 - 001 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ola Stenliden 

Bildningsnämnden

Förslag inrättande av ny skolenhet år 7-9 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås slås samman till en skolenhet: 

Järvenskolan
2. Förändringen innebär att nuvarande struktur för upptagningsområden blir inaktuell
3. Förändringen gäller från och med 1 augusti 2019

Sammanfattning av ärendet
I det att rektor för Järvenskolan Södra nu går vidare till ett nytt uppdrag påskyndas den 
process som är tänkt att leda till de båda skolorna framgent ska bilda en skola: 
”Järvenskolan”.

Förslag till kommande läsår är att den nya Järvenskolan ska ledas av nuvarande rektor 
för Järvenskolan Tallås. Ledningsorganisationen omfattar även fyra biträdande 
rektorstjänster. Denna förändring föreslås gälla från och med 1 augusti 2019.

Finansiellt täcks denna förändring av nuvarande kostnad för en rektorstjänst samt 
statsbidrag.
 
Ärendebeskrivning
Arbetet med ombyggnaden av Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås står för 
dörren. En process som fysiskt möjliggör ett närmande mellan de två verksamheterna 
ur olika aspekter.

Arbetet medför även, ur en organisatorisk aspekt, goda förutsättningar för skolornas 
rektorer att verka i ett målmedvetet arbete med att skapa samsyn och likvärdighet 
skolorna emellan. Ett uppdrag som rektorerna nu förtjänstfullt verkat i under en längre 
tid.

Förvaltningens bedömning
Vikten av att verka för likvärdighet mellan Katrineholms högstadieskolor är sedan 
tidigare en angelägen uppgift. Utifrån nya ingångsvärden initieras nu den förändrings-
process som beskrivits ovan och arbetet med att skapa en skola av de nuvarande två 
skolenheterna.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2018:65 - 001 
Förvaltningskontoret 

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

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

Genom det omvittnat framgångsrika ledarskap som rektor för Järvenskolan Tallås 
bedrivit under en lång tid är förutsättningarna goda för detta förändringsarbetes 
framgång. En annan förutsättning för denna förändring är att idén till föreslagen 
ledningsstruktur kommit från berörd rektor själv.

Namn: Ola Stenliden
Titel: verksamhetschef

Beslutet skickas till: Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:59 - 001 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Birgitta Dahlbeck 

Bildningsnämnden

Förslag ny organisation Katrineholms förskolor 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar om ny organisation för Katrineholms förskolor enligt 
bildningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förskoleorganisationen i Katrineholm växer kontinuerligt. Våren 2017 förstärktes 
chefsorganisationen med två heltidstjänster för att sänka antalet medarbetare per chef 
från ca 50 till ca 40. 

Hösten 2018 har två biträdandetjänster tillsatts (Nord, Öst) för att avslasta förskole-
cheferna där. 

Nu behöver organisationen ses över på nytt inför öppnande av den nya förskolan 
Karamellen i samordningsområde Nord.

 Förskolorna Stavstugan och Sörgården, nuvarande förskoleområde Väst 4, bildar 
nu förskoleområde Väst 2, därmed kan Väst 4 avslutas.

 Samordningsområde Nord utökas med förskoleområde Nord 3 med förskolorna 
Lasstorp (tidigare Nord 2) och Karamellen. 

 Samordningsområde Syd utökas med förskoleområde Syd 3 med förskolorna 
Fågelbo (tidigare Väst 3), omsorg obekväm tid, stöd till Syd 2 (ca 40%) och vid 
behov även annat stöd. Gäller från 1 augusti 2019.

 
Ärendebeskrivning
Under våren 2018 arbetade bildningsförvaltningen fram en handlingsplan för 
främjande av arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning. Detta för att skapa bättre 
förutsättningar för barn, medarbetare och chefer i våra förskolor. Det är av största vikt 
att förskolans chefer har möjlighet att ta sig an de stora utmaningar som finns med att 
implementera en ny läroplan, sänka sjuktalen och rekrytera personal. Vi behöver arbeta 
för ett hållbart ledarskap.

Bildningsförvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen föreslår att en inriktning för ett heltidsuppdrag som 
förskolechef är motsvarande cirka tio avdelningar i snitt per chef. Det innebär att varje 
förskolechef kommer att leda ca 40 medarbetare.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:59 - 001 
Förvaltningskontoret 

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

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

Förskolechefsgruppen har tillsammans med verksamhetschef även diskuterat vikten av 
att skapa en större likvärdighet i våra förskolor. Med ”lika värdiga” förskolor använder 
vi Skollagens definition i betydelsen:
- Lika kvalitet (framför allt personalens kompetens)
- Lika tillgång
- Vikten av det kompensatoriska uppdraget

Förslag till kommande organisation från 1 januari 2020

Väst 1
Ansvaret kommer att bestå av:

 Regndroppen, 7 avdelningar
 Backa förskola, 3 avdelningar (får byta chef)

Ansvarig förskolechef: Sofie Tornell
Sofie har också de kommande två åren ett processledarskap på 20% i IFOUS-
programmet Fundif (flerstämmig undervisning i förskolan).

Väst 2
Ansvaret fortsätter att bestå av:

 Sörgården, 5 avdelningar 
 Stavstugan, 6 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Carolina Eriksson

Väst 3 
Ansvaret kommer att bestå av:

 Näverstugan, 8 avdelningar 
 Ängstugan, 2 avdelningar (får byta chef)
 Chefskap över två förskollärare på Familjecentralen Nävertorp

Ansvarig förskolechef: Lena Brohede

Öst 1
Ansvaret fortsätter att bestå av:

 Förskolan Tjädern, 3 avdelningar 
 Förskolan Berguven, 4 avdelningar
 Björkviks förskola, 3 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Kristina Fogelberg

Öst 2
Ansvaret fortsätter att bestå av:

 Förskolan Påfågeln, 4 avdelningar 
 Förskolan Örnen, 4 avdelningar
 Förskolan Saltkråkan, 3 avdelningar
 Förskolan Mysak, 2 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Charlotte Borghede med förstärkt centralt stöd med 50% bitr 
förskolechef
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:59 - 001 
Förvaltningskontoret 

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

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

Nord 1
Ansvaret kommer att bestå av:

 Förskolan Guldregnet, 7 avdelningar 
 Förskolan Räven, 3 avdelningar (får byta chef)

Ansvarig förskolechef: Bitte Larsson

Nord 2
Ansvaret kommer att bestå av:

 Förskolan Norrgården, 4 avdelningar 
 Förskolan Gersnäs, 3 avdelningar (får byta chef)
 Förskolan Biet, 3 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Josefine Johansson

Nord 3
Ansvaret kommer att bestå av:

 Lasstorps förskola, 4 avdelningar (får byta chef)
 Förskolan Karamellen, 6 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Anette Håckerström

Syd 1
Ansvaret fortsätter att bestå av:

 Förskolan Karossen, 5 avdelningar 
 Förskolan Trädgården, 5 avdelningar
 Förskolan Borgen, 4 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Helena Linkvist med förstärkt centralt administrativt stöd med 
40%

Syd 2
Ansvaret fortsätter att bestå av:

 Häringe förskola, 9 avdelningar 
 Asplundens förskola, 2 avdelningar

Ansvarig förskolechef: Emma Rask med stöd av förskolechef Catharina Meyer Berg

Syd 3 från 1 augusti 2019
Ansvaret kommer att bestå av:

 Förskolan Fågelbo, 4 avdelningar (får byta chef)
 Omsorg på obekväm arbetstid
 Stöd till Syd 2 ca 40%
 Vid behov även annat stöd 

Ansvarig förskolechef: Catharina Meyer Berg

Namn: Birgitta Dahlbeck
Titel: verksamhetschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-29 BIN/2019:62 - 634 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Elevhälsans medicinska insatser 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar utse enhetschef Helena Ohlsson som verksamhetschef 

för elevhälsans medicinska insatser
2. Bildningsnämnden beslutar att utse skolläkare Tanja Kats och skolpsykolog 

Jasmine Hamad att ansvara för anmälningsskyldigheten för elevhälsans medicinska 
insats i enlighet med Lex Maria

Sammanfattning av ärendet
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2§, ska det finnas någon som svarar 
för verksamheten där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 och 7 § ska beslut fattas gällande 
ansvar för anmälningsskyldigheten för elevhälsans medicinska insats i enlighet med 
Lex Maria.
 
Ärendebeskrivning
Enligt de skrivningar som finns ska verksamhetschefens ansvar konkret dokumenteras 
i det nämndbeslut där verksamhetschefen utses.

Verksamhetschefens ansvar:
Systematiskt kvalitetsarbete
 Att känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso- och 

sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör medicinsk och 
psykologisk elevhälsa

 Att se till att det finns ett ledningssystem för verksamheten
 Att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten
 Att i ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten
 Att inom ramen för ledningssystemet ta fram, framställa och dokumentera 

processer, rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och verksamheten och dess 
resultat

 Att varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse
 Att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
 Att ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-29 BIN/2019:62 - 634 
Förvaltningskontoret 

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

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

Löpande verksamhet
 Att ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den 

fungerar på ett tillfredsställande sätt
 Att se till att den medicinska och psykologiska insatsen tillgodoser kraven på hög 

patientsäkerhet och god vård
 Att ansvara för att det finns direktiv, instruktioner och rutiner som den löpnande 

verksamheten kräver
 Att ansvara för att den medicinska och psykologiska elevhälsan har de lokaler, den 

utrustning och de resurser som behövs för att god vård ska kunna ges
 Att ansvara för inköp av tjänster, produkter, försörjnings- och informationssystem 

sker i enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer

Avvikelser
 Att ansvar för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd utövas
 Att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från 

elever och vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer 
och intressenter

 Att ta emot rapporter om avvikelse i enlighet med 6 kap. 4§ patientsäkerhetslagen 
från verksamhetens personal

 Att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada 

 ( avvikelse)
 Att vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i anledning av en avvikelse
 Att vid behov göra anmälan enligt Lex Maria
 Att i ett dokument anlysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för 

vårdskada eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som 
framkommer vidta åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet

Personal
 Att säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med 

processerna och rutinerna i ledningssystemet
 Att säkerställa att det finns skolläkare och skolsköterskor/ skolpsykologer i den 

omfattning som tillgodoser behovet
 Att ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/ skolpsykologer har rätt 

kompetens för att kunna bedriva medicinsk/ psykologisk elevhälsa av hög säkerhet 
och god kvalitet

 Att medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av 
skolsköterskor och skolläkare/ skolpsykologer

 Att ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka 
personalens möjligheter till fortbildning

 Att ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/ skolpsykologer är informerade 
om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet

 Att anmäla till IVO om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av 
sjukdom eller missbruk bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfredsställande
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-29 BIN/2019:62 - 634 
Förvaltningskontoret 

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

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

Personuppgiftshantering
 Att ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag
 Att ansvara för att uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och 

ändamålsenlighet
 Att ansvar för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten
 Att ansvar för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i det 

digitala journalsystemet och för spårning (loggning) av användare
 Att tilldela behörigheter i det digitala journalssystemet
 Att ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst av patientuppgifter är 

ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra 
befattningshavares aktuella arbetsuppgifter

 Att ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är 
informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter

 Att ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker genom 
regelbunden kontroll av loggarna

 Att utreda misstanke om obehörig åtkomst
 Att säkerställa att det i enlighet med MSBFS 2018:7 och 8 finns ett väl fungerande 

informationssäkerhetsarbete”

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:60 - 039 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Helene Björkqvist 

Bildningsnämnden

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
2. Bildningsnämnden utser Cecilia Henriksson handläggare, som GDPR-samordnare
3. Internkontrollplan 2019 kompletteras med två nya kontrollmoment angående 

GDPR

Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen. 
Kommunerna har genom samarbete utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade 
kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. 

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-samordnare som kommer att bli 
ansvarig för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt 
bolag.

I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk 
och ny praxis.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:60 - 039 
Förvaltningskontoret 

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

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

Bildningsförvaltningen föreslår även att Internkontrollplan 2019 ska kompletteras med 
två nya kontrollmoment angående GDPR:
 Finns upprättad registerförteckning på individnivå, stickprov 1 gång per år
 Finns upprättade personuppgiftbiträdesavtal med aktuella leverantörer, samtliga 

leverantörer som behandlar personuppgifter 1 gång per år

Ärendets handlingar
 Förslag – Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

 

Namn: Helene Björkqvist
Titel: förvaltningschef

Beslutet skickas till: 

29



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:50 - 730 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Förslag yttrande måltidspolitiska programmet 2020-2023 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Måltidspolitiskt 
program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta 
dokument är i sin tur en revidering av det måltidspolitiska programmet från 2015. 
Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet.

Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det 
måltidspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som 
berör det egna verksamhetsområdet.

Ärendets handlingar
 Måltidspolitiska programmet 2020-2023 - förslag
 
Förvaltningens bedömning
Programmet har ambitionen att ta ett helhetsgrepp över måltidens alla aspekter. Detta 
omfattar såväl det som serveras barn och elever liksom den miljö och det vuxenansvar 
som åvilar samtliga anställda oavsett förvaltningstillhörighet. Liksom i det förra 
programmet lyfts ambitionen att använda ekologiska livsmedel och att köpa närodlat. 
Barns och elevers delaktighet poängteras, vilket är en viktig del i det statliga 
läroplansuppdraget för skolan. 

Bildningsförvaltningen vill emellertid framhålla att den höga ambitionsnivå som finns 
i programmet måste ställas mot beviljade ekonomiska ramar. Det statliga uppdraget för 
skolan är överordnat. Det finns skrivningar i skollagen om att den mat som serveras 
ska vara näringsriktig och att barn och elever ska få uppleva en trygg miljö. Men det 
finns också kunskapskrav att arbeta mot att uppnå. I en tid med begränsade 
ekonomiska resurser kan inte ett måltidspolitiskt program bli tvingande på bekostnad 
av skolans huvuduppdrag. 

Under avsnittet ”En stark och trygg skola för bättre kunskaper” kan noteras att några 
aktiviteter är mycket detaljerade. Exempelvis kan nämnas vad som ska serveras på 
födelsedagskalas eller att snacks inte ska säljas i elevkafeterior. Bildningsförvaltningen 
rekommenderar i dessa fall istället att man begränsar sig till mer övergripande 
formuleringar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:50 - 730 
Förvaltningskontoret 

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

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

I förslaget till det måltidspolitiska programmet rekommenderas även att elevkafeterior 
ska hållas stängda under lunchtid och att detta skulle kunna öka besöksfrekvensen i 
skolrestaurangerna. Detta bör i så fall noga följas, förslagsvis under en begränsad 
försöksperiod. Resultatet skulle lika väl kunna bli att eleverna lämnar skolan och 
uppsöker livsmedelsaffärer eller hamburgerrestauranger. 

Under avsnittet ” Ett rikt kultur- idrotts- och friluftsliv” finns resultatmålet ”Kultur, 
idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras”. Under aktiviteterna talas emellertid 
mest om vad som ska göras för äldre kommuninvånare. Visserligen nämns 
lägerverksamhet och idrottsarrangemang men detta resultatmål kan visa sig 
problematiskt att följa upp när alla andra aktiviteter riktar sig mot äldre 
kommuninvånare. Bildningsförvaltningen vill dock framhålla att man inte invänder 
mot aktiviteterna som sådana. 

(Ett antal redaktionella kommentarer har översänts till service- och teknikförvaltningen 
och tas inte upp här.)  

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: service- och tekniknämnden
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

§ 28

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:30)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till måltidspolitiskt program 

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt 
kommunala pensionärsrådet.

2. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till 
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter.

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023.

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och det 
ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor.

Ett förslag till revidering av programmet har arbetats fram av förvaltningen under 
första kvartalet 2019. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet och kommunala pensionärsrådet för synpunkter och kommentarer.

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och komunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande.
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-04-02
 Måltidspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Roger Karlsson (MP), Jöran Mathiesen (V), Fredrik Hermelin (M), 
Mårten Grothérus (L) samt avdelningschef Camilla Wiström och dietist Josefin 
Nyberg.
___________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Folkhälsoutskottet
Kommunala pensionärsrådet
Akten
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katrineholm.se

Övergripande inriktningsdokument
Godkänd av kommunfullmäktige 2019xxxx

Måltidspolitiskt
program
2020-2023

UTKAST
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2

Kommunplanen utgör 
tillsammans med 
Översiktsplan 2030, 
grunden för kommunens 
långsiktiga planering. 
Kommunplanen är också 
styrande för kommunens 
årliga övergripande plan 
med budget och för 
nämndernas planer med 
budget. 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
måltidspolitiska program. 

Måltidspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Katrineholms kommun antog 
2009 ett kostpolitiskt program. 
En revidering gjordes sedan 2011 
samt 2015, då programmet döptes 
om till måltidspolitiskt program, 
och nu skall en ny revidering 
göras för perioden 2020-2023.  
Programmet utgår från Vision 
2025 samt kommunplan 2019-
2022 Attraktion och livskvalitet. 

Mat är liv och lust
Mat är grunden för liv och hälsa, 
det kan vara en upplevelse för 
alla sinnen och är för många 
ett av livets stora glädjeämnen. 
Maten och måltiden ska skapa 
förutsättningar för att vi ska 
kunna hålla oss friska och ha en 
så god livskvalitet som möjligt. I 
Katrineholm produceras, serveras 
och levereras mat med omsorg 
om såväl människor som miljön. 
Mat är i sann mening både näring 
och näringsliv, vilket befästs 
i Vision 2025. Goda och bra 
måltider ger nöjda matgäster, 

stolt personal och kan bidra till 
att förbättra resultaten i hela 
verksamheten. Måltiden är en 
arena för samtal och goda möten. 
Att erbjuda våra medborgare 
goda och näringsriktiga måltider 
till ett konkurrenskraftigt pris 
är en gemensam utmaning för 
kommunens verksamheter.

Styrsystem och utveckling
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. I 
kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 

             UTKAST 2
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Foto: Hanna Maxstad
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4 UTKAST 4

Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling, FN

Bra måltider i förskolan, 
Statens livsmedelsverk 2016

Bra måltider i skolan, Statens 
livsmedelsverk 2018

Bra måltider i äldreomsorgen, 
Statens livsmedelsverk 2018

Förebyggande av och behandling 

vid undernäring SOSFS 2014:10, 

Föreskrifter och allmänna råd 
Förebyggande nutritionsåtgärder 
och behandling av undernäring, 
Katrineholms kommun 2017

Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012, 
Nordiska ministerrådet

Näring för god vård och omsorg 
– en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011 (rev. 2019)
Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019-2030

Skollagen SFS 2010:800: 

Undernäring – åtgärder för att 
förebygga, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011

Vårdhandboken, Målsättning för 
nutritionsbehandling 2017

Måltidspolitiskt 
program 2020-2023

Syftet med det måltidspolitiska programmet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt kring mat och måltiderna i Katrineholms 
kommun. Följande styrdokument ligger till grund för det 
måltidspolitiska programmet och kommunens måltidsarbete.

Foto: Hanna Maxstad
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5 UTKAST 5

Klimatsmart ekomat

Vi värnar om miljön och vill hålla en lokal förankring med god 
kvalité. Det handlar helt enkelt om klimatsmart ekomat. 

!
Gediget. Vi lagar all 
mat från grunden. 
Våra kunder är vårt 
första och största 
fokus. Måltidsmiljön är 
lika viktig som maten 
och Katrineholm 
satsar ordentligt med 
utbyggnader och 
renoveringar. 

Vi serverar rejäl, 
hemlagad mat, med 
färre tillsatser, bakar 
eget bröd, gör egen 
sylt, buljong och 
ketchup. I Katrineholm 
får kockorna använda 
sin kompetens. 

Foto: Alexandra Ydevall
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Svenskt 

Att köpa svenskt är mer hållbart med korta 
transporter och god djurhållning. Det gäller allt från 
kött, kyckling till spannmål.

Hållbart 

Ekologiska livsmedel
Vi arbetar för att ta vårt ansvar 
för vår jord. Det innebär 
att vi värnar om en hållbar 
konsumtion med obesprutade 
livsmedel. 

!
Lokalt

Närproducerade livsmedel 
som rapsolja, viltkött, viltfärs, 
lammkött, lammfärs, vetemjöl, 
honung och egen falukorv. 
För att vi vill stärka det 
lokala näringslivet, minska 
transporterna och belastningen 
på miljön.

Vår egen falukorv, Sörmlandskorven. Foto: Katrineholms kommun
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7 UTKAST

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett väl fungerande förenings- och 
idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa 
målsättningar. Katrineholms 
kommun har som mål att öka 
antalet invånare, utveckla 
näringslivet och skapa fler 
jobb. Att arbeta med mat och 
måltider kan få personer att 
känna sig behövda då mat är ett 
av våra grundläggande behov. I 
kommunens måltidsorganisation 

arbetar vi för att ge unga 
möjligheter till sommarjobb samt 
praktikplatser. Vi har även skapat 
många nya jobb genom att hålla 
en vuxenutbildning tillsammans 
med restaurangskolan. För att 
säkra vår kompetensförsörjning 
behövs fortsatt arbete med 
integrationen samt en utveckling 
av vuxenutbildningen.

!
Resultatmål

Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning

Detta uppnås under 
planperioden genom att

Vuxenutbildningen 
fortsätter tillsammans med 
restaurangskolan.

Öka intresset för kockyrket 
bland grundskoleelever 
inför gymnasieval.

Erbjuda möjlighet 
till sommarjobb och 
praktikplatser i köken. 

Upphandla produkter från 
lokala leverantörer vilket 
skapar tillväxt och fler jobb.

Foto: Josefin Lundin
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             UTKAST 8

Att ge alla barn och unga utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Här beskriver vi 
hur vi bidrar genom vårt måltidspolitiska program.

Fantastiska möjligheter
Bra matvanor ökar 
förutsättningarna för 
att barnen ska kunna nå 
kunskapsmålen och det 
förbättrar även hälsan. 
Förskolan och skolan har 
fantastiska möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt 
främja en framtida hälsosam 
livsstil med bra matvanor. 
Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga med 
vuxna från olika yrken som 
äter tillsammans med eleverna. 
Detta ger personalen möjlighet 
att förmedla en positiv attityd 
till mat och måltider då barn 
och ungdomar tar efter vuxnas 
vanor och beteenden. 

Lustfyllt lärande
Måltidspedagogik, d.v.s. när 
mat och måltider integreras 
med det pedagogiska 
arbetet, bör vara en del 
i förskoleverksamheten. 
Lustfyllt lärande med mat 
är ett utmärkt sätt att öka 

barns kunskap inom kultur, 
naturvetenskap och demokrati. 
Forskning tyder på att barn 
kan lära sig att tycka om all 
mat om de är i rätt omgivning 
och om maten presenteras 
på ett inbjudande sätt. Barn 
som får vara med och laga, äta 
och smaka på mat får en mer 
positiv attityd till mat.

Säker specialkost 
Förskolan och skolan är 
skyldig att tillhandahålla 
säker specialkost till de barn 
med allergi, celiaki och annan 
överkänslighet. Barn med 
behov av särskild mat på 
grund av andra tillstånd eller 
sjukdomar t.ex. diabetes eller 
neuropsykiatriska diagnoser, 
bör få individuellt anpassade 
kostråd från hälsosjukvården. 
I skollagen finns det krav 
på att varje huvudman och 
skola ska utöva systematiskt 
kvalitetsarbete där 
verksamheten kontinuerligt 
planeras, följs upp och 

utvecklas. Då skolmåltiderna är 
en del i utbildningen omfattas 
av de av kravet. Skolans 
rektor är ansvarig för arbetet 
och genomför detta i dialog 
med personal, elever och 
vårdnadshavare.

En stark och trygg 
skola för bättre 
kunskaper

Resultatmål
Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat.
 
Detta uppnås under 
planperioden genom att
För barn som vistas heltid 
i förskolan ska måltiderna 
innehålla minst 2/3 av barnets 
energi- och näringsbehov. 
Detta inkluderar frukost, lunch 
och mellanmål och dessa 
serveras med 2,5-3 timmars 
mellanrum.*

*fortsättning på nästa sida
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Detta uppnås under planperioden genom att (fortsättning)
För barn i skolan ska lunchmåltiden innehålla 1/3 av barnets energi- och näringsbehov.

Lunchen serveras mellan klockan 11.00–13.00 samt att schemalagd lunch i grundskolan införs.

Måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som störande och barnen/eleverna 
ska ha möjlighet att sitta ner i minst 20 minuter. 

I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen: Två maträtter varav minst en är 
vegetarisk, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och nyckelhålsmärkt 
smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck.

Matsedeln planeras utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna.

Barn och vuxna äter tillsammans. De vuxna är förebilder och stimulerar barnen och 
ungdomarna till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall alla 
offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt kök i skolcafeterior ha ett system för 
egenkontroll.

Barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter som exempelvis servering, 
förberedelser i köket, bakning eller praktik i köket. 

Säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn/elever och pedagoger som vistas i köket.

Måltidspedagogik är en självklar del i förskoleverksamheten och det initieras genom 
samverkan mellan pedagoger och måltidspersonal.

Utbudet i skolcafeterian består av: Smörgåsar, yoghurt, mjölk eller berikad vegetabilisk dryck, 
frukt, grönsaker och smoothies. Söta drycker, sötsaker och snacks bör ej tillhandahållas. Om 
cafeterian hålls stängd under lunchtid kan elevnärvaron öka i skolrestaurangen.

Hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas. Födelsedagsbarnet kan exempelvis 
bjuda sina kompisar på egengjord fruktsallad och fokus läggs på aktivitet och inte på mat och 
presenter.

Maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd eller behandlas på särskilda 
matråd.

Matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida och i 
Skolmatsappen.

Minskat matsvinn prioriteras genom klok matsedelsplanering och genom att köken dagligen 
informeras om vilka elever som anmält sjukfrånvaro.

En kommunal specialkostrutin ska tas fram utifrån Livsmedelsverkets samt Kost och närings 
nationella branschriktlinjers rekommendationer.

All personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig kunskap inom området.

 UTKAST             
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*Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord 
kan bidra till glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet. 
Måltidernas sociala funktion är mycket viktig.

Trygg vård och 
omsorg 

Måltider är dessutom 
grundläggande för att förebygga 
undernäring och sjukdom. 
Med hög ålder ökar risken för 
undernäring och i Sverige ökar 
andelen äldre. Undernäring 
utvecklas när förbrukningen 
av energi under en period är 
större än intaget. Detta ger 
förändringar som påverkar 
uppbyggnad och funktion i så 
gott som alla organsystem. 
Nutritionsrelaterade problem 
uppträder många gånger i 
samband med sjukdom och/eller 
när det uppstår funktionshinder 

som försvårar eller förhindrar 
matlagning och möjligheten att 
äta själv. Nutritionsbehandling 
ska betraktas på samma sätt som 
annan medicinsk behandling och 
vård.

Viktiga förebilder
Personer med 
funktionsnedsättning har ökad 
risk för ohälsa. De kan på olika 
sätt ha svårt med mat och ätande. 
Att äta ensidigt och på så sätt 
inte få i sig alla näringsämnen 
är ett sådant exempel. Men 
att ha funktionsnedsättning 

behöver inte automatiskt 
innebära ohälsa. Genom rätt 
stöd kan ohälsan många gånger 
förebyggas. Personalen inom 
funktionsstödsområdet kan ge 
stöd genom att vara förebilder, 
inspirera och visa på hälsosamma 
livsmedel och maträtter. Det kan 
dock vara en svår balansgång att 
både försöka hjälpa samtidigt 
som vi ska uppmuntra den egna 
integriteten och inflytandet. 
Genom utbildad personal som ges 
tid att diskutera med varandra 
och med de boende kan vi nå 
framgång.   

             UTKAST 8
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Resultatmål trygg vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
 
Detta uppnås under planperioden genom att
Arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen.

Alla måltidsombud inom SÄBO ska utbildas två ggr/år inom nutrition och måltider.

Matsedeln planeras utifrån deordiskanäringsrekommendationerna.

Alla boenden på SÄBO ska erbjudas en måltidsordning som medför att nattfastan inte 
överstiger 11 timmar, hänsyn tas alltid till egna önskemål. Nattfastemätningar sker 
regelbundet på alla enheter. 

En kommungemensam nattfastemätning görs en gång per år och denna redovisas i 
aktuell förvaltning och nämnd. 

Samtliga personer över 65 år inom särskilt boende ska erbjudas regelbunden 
riskbedömning avseende risk för undernäring. Riskbedömningen görs av personal med 
hjälp av Senior Alert.

All personal i särskilt boende ska använda sig av en gemensam måltidschecklista 
utformad med syfte att ge en god måltidsmiljö.

Utveckla servering av måltiderna på avdelningarna på SÄBO.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall 
alla offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ha ett system för 
egenkontroll.

All personal inom funktionsstödsområdet ska erbjudas grundutbildning i Sapere-
metoden. 

Måltidsombud inom funktionsstödsområdet erbjuds utbildning minst en gång per år inom 
området nutrition och måltider. 

Alla SÄBO erbjuds möjligheten att använda sociala måltider som ett arbetssätt. 

Regelbundna matråd på alla SÄBO där gästernas synpunkter och önskemål tas tillvara.

Kommunens matdistribution ska fortsätta utveckals genom ökad valmöjlighet med ett 
10-rätterssystem.
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12 UTKAST 

Kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom 
hela livet och har därför stor 
betydelse för folkhälsan 
både på kort och på lång sikt. 
Maten och måltiden tillhör 
livets stora glädjeämnen och 
har en viktig roll i ett jämlikt 
folkhälsoarbete. Kommunen 
har sedan ett par år ett tätt 

samarbete med Region 
Sörmland om bra mat i de 
offentliga rummen. Det gäller 
cafeterior på t.ex. skola och 
sportanläggningar. Det gäller 
även läger och arrangemang 
inom idrott och fritid.

Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv

Alla ska ha goda möjligheter till en innehållsrik fritid. 
Detta för att värna om vår folkhälsa. 

Resultatmål
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 

Detta uppnås under planperioden genom att
De öppna restaurangerna i kommunen gör att medborgarna får möjlighet att äta vällagade 
måltider i en trevlig miljö.

Igelkottens restaurang ska byggas om för att skapa en ännu trevligare och mer genuin 
restaurangkänsla.

Undersöka möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra äldre medborgare.

Lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger inom idrott 
och fritid.

Kommunens måltidsorganisation är med och serverar maten när kommunen arrangerar olika 
stora evenemang för våra äldre.

Bidra till en ökad matturism i Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad
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Det är en stor och viktig utmaning att minska matens 
klimatavtryck, den står idag för en fjärdedel av 
svenskarnas totala klimatpåverkan. 

Hållbar miljö 

Mat som är bra för miljön 
är i de flesta fall dessutom 
bra för folkhälsan. Hela 
livsmedelskedjan, från produktion 
till avfallshantering, har en 
betydande miljöpåverkan och 
det är viktigt att sträva mot mer 
hållbara matvanor.  

Minska mängden kött
Det är bra att minska mängden 
kött till förmån för baljväxter och 
andra vegetabilier. Kött är det 
livsmedel som påverkar klimatet 
och miljön mest. I skogrika länder 
som Sverige bidrar dock betesdjur 
till ett rikt odlingslandskap samt 
till att betesmarker hålls öppna 
vilket gynnar många hotade arter. 

Klimatsmart mat 
Varje dag serveras flera tusen 
måltider inom kommunens olika 
verksamheter. Denna mat ska 
vara klimatsmart och i möjligaste 
mån baserad på svenska, 
närproducerade och ekologiska 
varor och livsmedel.

Foto: Hanna Maxstad
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Resultatmål hållbar miljö

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Detta uppnås under planperioden genom att

Två gånger årligen ska köken mäta sina koldioxidutsläpp (CO2) och aktivt arbeta för att minska 
dessa. 

Målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel. 

Endast servera svenskt kött och fågel.

Endast servera MSC-fisk.

Välja frukt och grönsaker efter säsong.

Minska mängden kött till förmån för proteinrika vegetabilier.

Anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan.

Öka användandet av sörmländska råvaror och produkter i de kommunala verksamheterna.

Göra gästerna medvetna om matens påverkan på miljön.

40 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.

15 % av livsmedelsinköpen ska vara närproducerade (producerade inom en radie av 25 mil).

Reducera matsvinnet med hjälp av en app där kökspersonal ser elevernas frånvaro och på så sätt 
kan anpassa antal lagade portioner och specialkoster.

Utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion.

Sortering av matavfall samt matsvinn sker i ”grön påse” för återvinning till biogas.

Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara.

I upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.

Möjliggöra för lokala producenter att leverera till Omlastningscentralen i Katrineholm.

Samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt.

Minimera körsträckan för interna varutransporter genom välplanerade körturer.
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I alla förvaltningar finns 
hälsoinspiratörer som erbjudits 
utbildning i de nationella 
kostråden utav kommunens 
dietist. Hälsoinspiratörerna kan 
på så sätt driva hälsofrämjande 
åtgärder inom den egna 
organisationen. Förbättrade 
frukost- och fikaalternativ kan 
vara en sådan förbättringsåtgärd. 

Dessutom, nytt för 2019, är en 
gemensam hälsovecka för alla 
kommunens anställda. Dessa 
åtgärder kan förbättra hälsan 
för medarbetare i Katrineholms 
kommun.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ta vara 
på våra medarbetare genom arbetsglädje, utvecklande jobb 
och god hälsa i arbetslivet. 

Attraktiv arbetsgivare 
och effektiv 
organisation

15 UTKAST

!
Resultatmål
Säkrad 
kompetensförsörjning.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare.

Detta uppnås under 
planperioden genom att:

Vara en attraktiv 
arbetsgivare, som kock 
skall förutsättningarna 
finnas att utveckla sin 
kreativitet laga god mat 
med bra råvaror från 
grunden.

Dietist föreläser om 
hälsosam mat på 
kommunens hälsovecka.

Frukost och fika som 
beställs och serveras inom 
verksamheterna ska gå 
i linje med de Nordiska 
närings-
rekommendationerna.

Foto: Josefin Lundin
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Beslutshistorik
Gäller från xxxxx
Antagen av kommunfullmäktige xxxxxx

Ändring av kommunfullmäktige
201xxx6
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Det måltidspolitiska programmet ska vara vägledande för hur 
kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska 
ligga till grund för beslut och handlingar inom berörda områden. Varje 
nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det måltidspolitiska programmet 
i samband med budgetprocessen, vidta åtgärder och rapportera hur 
arbetet fortskrider i samband med det årliga bokslutet.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat

UTKAST
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:49 - 730 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Idrottspolitiskt 
program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta 
dokument är i sin tur en revidering av det idrottspolitiska programmet från 2015. 
Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet.

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till innehållet i det idrottspolitiska 
programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som berör det egna 
verksamhetsområdet.

Ärendets handlingar
 Idrottspolitiska programmet 2020-2023 - förslag
 

Förvaltningens bedömning
Programförslaget lyfter fram FN:s barnkonvention som blir svensk lag 2020-01-01 och 
förslaget belyser vilka konsekvenser detta bör få i arbetet inom idrott, såväl internt som 
i samarbete med föreningslivet. Vidare belyses jämställdhetsperspektivet om olika 
köns möjligheter och tillgång till idrott och motion på lika villkor. I programmet 
beskrivs även det värdegrundsarbete som måste bedrivas för att undvika 
diskriminering samt för att göra idrott och motion mötesplatser mellan alla 
kommunens invånare. 

En aktivitet är att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat. Det framgår däremot inte hur denna 
aktivitet ska bedrivas och vilken tid som ska tas i anspråk. Det är önskvärt att en sådan 
aktivitet är förankrad i den förvaltning det berör innan den stadfästs.

Vidare har service- och teknikförvaltningen tagit på sig uppdraget att utreda 
möjligheterna till en naturskola. Det är önskvärt att det framgår att detta bör ske i 
samverkan med bildningsförvaltningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:49 - 730 
Förvaltningskontoret 

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

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

Ett resultatmål har blivit felaktigt återgivet. Rätt formulering är ” Mer fysisk aktivitet 
och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och 
studieresultat.” 

Avsnittet ”Ett rikt kultur- idrotts- och friluftsliv” skulle med fördel kunna kortas ned 
och vinna på att innehållet beskrivs mer stringent. 
Även om det återfinns i aktiviteterna i sista meningen är det lämpligt att det även i 
löptexten framgår att kommunen ska ställa krav på föreningslivet att leva upp till 
barnkonvention, jämställdhet och värdegrund. 

(Ett antal redaktionella kommentarer har översänts till service- och teknikförvaltningen 
och tas inte upp här.)  

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: service- och tekniknämnden
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

§ 29

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:28)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till Idrottspolitiskt program 

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, 
föreningar och Sörmlandsidrotten.

2. Eventuella yttranden med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till 
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden.

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar.

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 
det ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det 
handlar också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och 
åtgärda flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande.

Det räcker dock inte bara med att i ett Idrottspolitiskt program tala om vad som ska 
göras. En avgörande förutsättning är de värderingar och den kultur som genomsyrar 
organisationen. En värdegrund som går hand i hand med idrotten och föreningslivet. 
En idrottsstrategisk grupp bestående av politiker, tjänstepersoner, representanter från 
Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten sorterar under service- och 
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

tekniknämnden och samverkar för att planera och prioritera bland de åtgärder som ska 
genomföras och följas upp utifrån det Idrottspolitiska programmet.

Under första kvartalet 2019 har förvaltningen i dialog med den idrottstrategiska 
gruppen arbetet fram ett förslag till revidering av programmet. Programmet ska 
skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten för synpunkter och kommentarer. 

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-27
 Idrottspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Mårten Grothérus (L), Fredrik Hermelin (M) samt Karin Engvall
___________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Folkhälsoutskottet
Föreningar
Sörmlandsidrotten
Akten
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2 UTKAST

Det Idrottspolitiska 
programmet utgår från 
kommunens vision 
och kommunplan. 
Det beskriver och 
konkretiserar åtgärder 
som ska genomföras och 
hur förutsättningarna 
ska stärkas och utvecklas 
för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det ska även 
vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera 
och arbeta och det ska 
beaktas vid beslut och 
handlingar.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
Idrottspolitiska program. 

Idrottspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. 
Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt 
geografiskt och rätt för handling 
och förändring.
Detta är vår ledstjärna, som 
strävar mot ett Katrineholm med 
ett gynnsamt läge, sjudande av 
liv och en plats präglad av lust. 
Idrotten och föreningslivet är, och 
har alltid varit, en verksamhet 
som sjuder av liv och lust.  Där 
jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet. 

Attraktion & livskvalitet - 
Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 

under mandatperioden. 
I Kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
Kommunplanen utgör tillsammans 
med Översiktsplan 2030, grunden 
för kommunens långsiktiga 
planering. Kommunplanen är 
också styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas 
planer med budget. 

I kommunplanen beskrivs bland 
annat hur kultur-, idrotts- och 
fritidslivs betydelse för folkhälsan, 
för identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för att 
ge alla barn och unga en bra start 
i livet. Det är också en viktig faktor 
för att locka nya invånare och 
företag till kommunen. *
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

3
Foto: Hanna Maxstad
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4 UTKAST

Ett dokument och värdegrund på samma gång. Vårt 
idrottspolitiska program konkretiserar hur vi ska arbeta och 
vilka förutsättningarna är för att nå vision 2025.  

Idrottspolitiskt 
program 2020-2023

Det Idrottspolitiska programmet 
utgår från kommunens 
vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och 
följer kommunplanens struktur 
med sju olika målområden. Det 
Idrottspolitiska programmet 
beskriver och konkretiserar 
åtgärder som för åren under 
programperioden ska genomföras 
och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, 
fritid och föreningsliv. 

Vägledning
Det Idrottspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och 
arbeta, och programmet ska 
beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med 
att tala om vad som ska göras. 
En avgörande förutsättning är de 
värderingar och den kultur som 
genomsyrar organisationen. En 
värdegrund som går hand i hand 

med idrotten och föreningslivet.
En idrottsstrategisk grupp 
bestående av politiker, 
tjänstepersoner, representanter 
från Katrineholms föreningsliv 
samt Sörmlandsidrotten sorterar 
under service- och tekniknämnden 
och samverkar för att planera 
och prioritera bland de åtgärder 
som ska genomföras och följas 
upp utifrån det idrottspolitiska 
programmet.

 !
Det här är inte bara ett 
dokument, det är en 
värdegrund som går hand 
i hand med idrotten och 
föreningslivet.

7
Det idrottspolitiska 
programmet är indelat i 
och följer kommunplanens 
struktur med sju olika 
målområden. *
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5UTKAST

!
Resultatmål
Invånarantalet ska öka till 
minst 35 000 personer vid 
mandatperiodens slut.

Förbättrat företagsklimat.

Detta uppnås under 
planperioden genom att
Katrineholms kommun 
informerar och förankrar 
det idrottspolitiska 
programmet hos berörda 
verksamheter och 
samarbetspartners.

Kommunen arbetar med 
destinationsutveckling och 
tar fram en strategi för 
platsmarknadsföring.

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl 
fungerande förenings- och idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa målsättningar.

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett stort utbud av väl fungerande 
idrottsföreningar och 
anläggningar innebär att alla 
individer erbjuds rika möjligheter 
till meningsfull sysselsättning och 
motion på jämlika villkor. Goda 
möjligheter att utöva sin hobby 
eller idrott är en parameter som 
kan bidra till inflyttning. För att 
idrott och motion enkelt ska kunna 
kombineras med arbetstider, 
utpendling eller andra åtaganden 
krävs det också att anläggningarna 
har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger 
marknadsföring för kommunen 
och dess näringsliv. De lockar 
hit besökare som kan upptäcka 
Katrineholms möjligheter och 
samtidigt nyttja det lokala 
näringslivet. Det genererar 
intäkter till föreningarna, 
kommunen och näringslivet. 
Elitidrotten utgör en liten del 
av den totala tävlingsidrotten, 
men är ändå av stor betydelse 

för idrottsrörelsen i kommunen. 
Den ger underhållning, inspirerar 
barn och unga att idrotta samt 
skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar också till att 
marknadsföra och sprida 
kännedom om Katrineholm.
Nu och i framtiden, behövs 
ekonomiska insatser från både 
kommun och näringsliv för att 
idrotten ska kunna utvecklas.
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

6
Foto: Johan Klinthammar
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7 UTKAST

Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna 
till spontanidrott ska bejakas. 

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

Framförhållning och/eller 
föreningsmedlemskap ska inte 
vara en nödvändig förutsättning 
för idrott, motion och rörelse. 
Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla nya - och underhålla 
befintliga friluftsområden, 
lekplatser och motionsspår. 

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt 
tillgänglighet till olika 
anläggningar för fysisk aktivitet, 
friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande 
betydelse för invånarnas 
möjlighet att nyttja dem. 
Ett brett utbud av 
idrottsanläggningar, föreningar 
och friluftsmöjligheter även 
utanför tätorten bidrar till att 
hålla landsbygden levande. 
Kommunens anläggningar 
används under skoltid av 
skolorna, medan föreningslivet 
och allmänheten använder dessa 
under övrig tid. Det innebär 
att det finns ett gemensamt 

samordningsansvar för att öka 
nyttjandegraden. Det är viktigt 
att alla som önskar kan delta i 
föreningsliv och idrott, oavsett 
förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion och 
friluftsliv får inte heller avgöras 
av ekonomiska eller sociala 
faktorer. Det är därför viktigt 
att ett rikt utbud av avgiftsfria 
fritidsmöjligheter erbjuds både i 
och utanför tätorten. I de fall där 
kommunen måste ta ut avgifter 
ska strävan vara att hålla dessa så 
låga som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som 
erbjuds och hur stor den 
geografiska spridningen är, så 
kommer människor inte att 
utnyttja möjligheterna om de 
inte kan hitta dem. Kommunen 
ska därför tillhandahålla tydlig 
och väl synlig skyltning till 
olika idrottsanläggningar och 

friluftsmöjligheter. Aktuella 
kartor och vägbeskrivningar ska 
finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida, samt via andra lämpliga 
digitala kanaler. Information 
om de olika anläggningarnas 
tillgänglighet ska, på samma sätt, 
finnas tillgängligt digitalt samt 
även tydligt framgå i anslutning 
till anläggningarna.

*
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8 UTKAST

 !
Vi ska öka resandet med 
cykel och till fots 

&
vi ska även skapa tryggare 
offentliga miljöer. 
Tillgången till idrott, 
motion och friluftsliv får 
inte heller avgöras av 
ekonomiska eller sociala 
faktorer. 

Resultatmål
Tryggare offentliga miljöer.

Resandet med cykel och till fots ska öka.
 
Viktiga aktiviteter under programperioden är: 
Kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för 
spontanidrott.

Kommunen ska verka för en levande landsbygd, 
där alla kommundelar får ta del av investeringar 
och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet 
tillgängligt för alla.

Alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar 
ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och 
nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt 
gällande byggnormer. 

Foto: Hanna Maxstad
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Här läggs också grunden för en 
hälsosam och aktiv livsstil. Dagens 
och framtidens barn och elever 
måste även fortsättningsvis ges 
möjlighet att prova ett brett 
utbud av olika idrotter och 
motionsformer under sin skoltid. 
Samverkan mellan föreningarna 
och skolan är därför av största 
vikt. Det är även viktigt att 
poängtera att motion och fysisk 
aktivitet bland elever är en 
bidragande faktor för att uppnå 
skolans kunskapsmål. 

Samverkan över gränserna
Ansvaret för undervisningen 
måste ligga på skolan men 
föreningarna kan och bör ses som 
en stödresurs. Barn och elever ska 
ha tillgång till inspirerande och 
trygga utemiljöer som inbjuder 
till lek och rörelse. Planerad fysisk 
aktivitet ska finnas för alla barn 
och elever inom kommunens 
verksamheter. Skolor och 
fritidshem ska sträva efter att 
utöka tiden för motion och idrott 

i syfte att på ett lustfyllt sätt 
uppnå ökad rörelseförståelse. 
Grundläggande rörelseförståelse 
är en förutsättning för att kunna 
uppnå ett aktivt liv.

I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och 
idrott. Här läggs grunden för det intresse som i många fall 
vidareutvecklas i föreningslivet. 

En stark & trygg 
skola för bättre 
kunskaper

9 UTKAST

 !
Vi ska öka tryggheten 
i skolan och arbeta för 
att barn blir mer fysiskt 
aktiva och får en bättre 
rörelseförståelse. 

*
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10 UTKAST

Resultatmål
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Ökad trygghet i skolan.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
utveckling.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
I högre grad få barn, deras vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat.

Stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och får en ökad rörelseförståelse.

Utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att locka till rörelse och fysisk 
aktivitet.

Möjligheterna till att starta en naturskola ska utredas, i syfte att ge barn och elever 
möjligheter att upptäcka, upplev och lära ute i naturen.

Foto: Hanna Maxstad

63



Barn och unga som har en rik och 
meningsfull fritid löper en lägre 
risk att glida in på en brottslig 
bana eller att utsättas för alkohol 
och droger. Föreningsvärlden 
bildar ett, av flera, sociala 
skyddsnät som kan samverka för 
att tidigt fånga upp individer som 
på olika sätt mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får 
en stor del av sin praktiska 
skolning i demokrati i den lokala 
idrottsföreningen. Föreningarna 
har därmed en viktig roll i att 
sprida demokratiska värderingar 
och i att stimulera barn och ungas 
egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet 
och andra aktörer möts och 
samarbetar för att skapa ett 
tryggt samhälle med en bra miljö 
för Katrineholms barn och unga är 
därför mycket viktigt.
Det ska finnas goda möjligheter 

till idrott och motion för alla. 
Genom att säkerställa en god 
tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som 
passar personer i olika åldrar 
och med olika förutsättningar, 
ska även äldre och personer med 
funktionsnedsättningar erbjudas 
möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står 
bakom den regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med tillhörande 
åtgärdsplan. Målet är ett samhälle 
fritt från narkotika och doping, 
minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol samt 
ett minskat tobaksbruk. Även 
spelmissbruk (S) inkluderas i 
arbetet. Alla ska ha möjlighet att 
växa upp, leva och delta i idrott-, 
fritids- och föreningsverksamheter 
utan risk för att skadas till följd 
av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak och spel.

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva 
och verka i. Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll i 
att sprida goda värderingar. 

Trygg vård & omsorg 

11 UTKAST

Resultatmål
Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras.

Färre barn och unga 
ska utsättas för risk att 
skadas till följd av eget 
eller andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:

Kommunens ska ta fram 
ett exempel på en ANDTS-
policy som föreningarna 
enkelt kan tillämpa i sina 
verksamheter.

Miljöer där barn vistas, 
exempelvis parker, 
lekplatser, idrottsplatser 
och badplatser, ska göras 
rökfria.
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Idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamhet är ett 
viktigt samhällskitt som har stor 
betydelse för folkhälsan, för 
identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en 
bra start i livet. Som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen 
verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 
Barn och unga ska prioriteras. 

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och 
föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter. 
Att ha ett barnrättsperspektiv 
i sin verksamhet innebär 
exempelvis att idrottsföreningars 
styrelseledamöter och 
idrottsledare på olika nivåer 
bör sätta barnet i fokus och 
analysera vilka konsekvenser 
ett beslut eller en åtgärd får för 
ett barn eller en grupp av barn 
för att exempelvis förhindra 
mobbing och utanförskap. 
Barnkonventionen ska betraktas 
som ett förhållningssätt och 
att som ledare utgå från 
barnkonventionens principer, 
tydligt sätta utövarna i centrum 
och lyssna på dem ska ses som 

en möjlighet och ett sätt att 
utveckla verksamheten. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid 
avvägningar och bedömningar 
som görs i de beslutsprocesser 
som på olika sätt påverkar barns 
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att 
jämställdhetsperspektivet 
integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som 
bedrivs runt om i kommunen. 
Jämställdhet innebär att 
alla, oavsett kön, ges samma 
förutsättningar i den verksamhet 
som bedrivs och att nyttjande av 

Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för 
jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid. 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

12 UTKAST Foto: Andreas Sander
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13 UTKAST

anläggningar och ekonomiskt stöd 
fördelas och värderas likvärdigt. 
Det handlar också om normer 
och värderingar, det är viktigt 
att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur 
och etniskt ursprung, kan 
människor idrotta tillsammans. 
Föreningar har därför en särskild 
möjlighet att bidra till integration 
av människor från skilda kulturer, 
i olika åldrar och med olika fysiska 
och psykiska förutsättningar. 
Kommunen och idrottsrörelsen 
kan göra mycket tillsammans för 
att använda idrottens positiva 
kraft för integration. Idrotten 
fungerar som en brobyggare 
mellan människor med olika 
bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl 
fungerande föreningsliv krävs 
engagerade, kunniga och 
utbildade ledare. För många 
unga är idrottsledaren en av de 
viktigaste vuxna förebilderna. 
Därför är det viktigt att ge dessa 
möjligheter till bra utbildning 
och fortbildning. Välfungerande 
föreningar ger barn och unga 
social gemenskap, samhörighet 
och demokratisk fostran genom 
sin verksamhet. När det gäller 
idrott- och fritidsverksamhet för 
denna målgrupp är det viktigt att 
den förs på en nivå där glädje och 
lek är dominerande inslag. Deras 
behov, synpunkter och önskemål 
är viktiga att ta tillvara. 

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet i 
bostadsområden samt ordna och 
ge stöd till aktiviteter på skollov. 
Det ger barn och elever en känsla 

av delaktighet, goda relationer 
till vuxna och trygga platser att 
tillbringa tiden utanför skoltid. 
Variationen på fritidsaktiviteterna 
möjliggör för barn och unga att 
hitta fler och nya intressen och 
möjliggör även en överbryggning 
och rekrytering in i det lokala 
föreningslivet. 

Lika rättigheter 
Arbetet i Sverige med att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsuttryck har skett och sker 
genom en rad insatser inom olika 
delar av samhället. Homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck 
och identiteter (HBTQ) drabbas 
alltjämt av diskriminering och 
andra kränkningar i det svenska 
samhället. Detta är oacceptabelt 
och arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter för HBTQ-personer 
behöver därför stärkas, även inom 
idrott, fritid och föreningsliv.

 !
Resultatmål

Fler ska delta aktivt 
i kultur- idrotts- och 
fritidslivet.

Kultur, idrott och fritid ska 
prioriteras.

Jämställda kultur- idrotts- 
och fritidsverksamheter.
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14 UTKAST

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska ta fram en plattform riktad till föreningar där praktisk handledning och 
goda exempel samlas.

Kommunen ska avtala med Sörmlandsidrotten/SISU idrottsutbildarna att genomföra 
kurser och utbildningar för föreningar med syfte att uppfylla målsättningarna i det 
idrottspolitiska programmet.

Fortsätta arbetet med öppna och kostnadsfria fritidsaktiviteter.

De verksamheter i kommunen som möter barn och ungdomar ska upprätthålla sin HBTQ- 
diplomering/certifiering.

Kommunen stöttar föreningslivet med föreningsbidrag, stipendier, sponsring och 
anläggningar och för att ta del av föreningsstödet ska föreningarnas verksamheter präglas 
av det idrottspolitiska programmet.

Foto: Hanna Maxstad
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15 UTKAST

Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och 
stödja införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala 
verksamheterna. 

Hållbar miljö

Därför sker exempelvis satsningar 
på energieffektiviseringar i lokaler 
och anläggningar och utbyte till 
LED-belysning i elljusspåren.
På senare år har stora 
framsteg gjorts vad det gäller 
att servera klimatsmart mat 
i de kommunala köken. De 
klimatsmarta ambitionerna ska 
vara genomgående också i de fall 
kommunen står för matservering 
vid idrotts- och andra evenemang. 
Kommunen har också ett 
samarbete med Region Sörmland 
om bra mat i de offentliga 
rummen. Det ska vara enkelt att 
göra hälsosamma livsmedelsval 
i exempelvis cafeterior på t.ex. 
skolor och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag 
Sportcentrum som är en av 
Sveriges största samlade 
sportanläggningar och lockar 
nära en miljon besökare per år. 
En del, Backavallen, har unika 
energilösningar vilket har satt 

Katrineholm på världskartan och 
placerat Sportcentrum bland de 
främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum 
ska fortsätta, med syfte att 
kontinuerligt ligga i framkant 
avseende energi och miljö. 
Anläggningen ska kunna tjäna 
som inspirationskälla, både för 
allmänhet och andra aktörer 
inom kommunen men även för 
besökare och intresserade utifrån. 
Genom sina miljösatsningar 
kan Sportcentrum både bidra 
till en bättre miljö och till att 
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska 
byggas och fler och nya sporter 
ska ges plats i lokaler och 
på olika anläggningar. Nya 
omklädningsrum ska byggas på 
Backavallen och i samma byggnad 
ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Isytan på Backavallen 
ska moderniseras och köldmediet 
till isytorna ska bytas ut till ett 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska 
anläggas under mandatperioden 
och på längre sikt är målet att 
det ska finnas en plan i varje 
väderstreck. 

*
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16 UTKAST

 !
Det ska vara lätt för 
medborgare, besökare och 
medarbetare att göra rätt. 

Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska minska energiförbrukningen i 
kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.

Det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det 
offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger 
inom idrott och fritid.

Kommunen ska planera och projektera för nya lokaler 
och anläggningar i dialog med föreningslivet.

Foto: Josefine Karlsson
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17 UTKAST

Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets 
ledord. Det genomsyrar även vår organisation.

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv organisation

Katrineholms kommuns bolag 
och förvaltningar ska samverka 
både med varandra och också 
med föreningsliv, näringsliv och 
enskilda medborgare – allt med 
syfte att erbjuda kommunens 
invånare ett rikt idrotts- och 
fritids- och föreningsliv vilket i 
förlängningen ger förutsättningar 
för en god folkhälsa.

Kommunen ska bibehålla 
en effektiv organisation, 
med föreningsservice och 
anläggningsskötsel, för att 
möta föreningars behov 
samt underhålla och utveckla 
kommunens idrottsanläggningar.

Resultatmål
Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:
Ett utvecklat samarbete 
mellan näringsliv, kommun 
och idrottsföreningar.

Den idrottsstrategiska 
gruppen arbetar mot 
målen i det idrottspolitiska 
programmet.

   
Föreningarna bjuds in 
att delta aktivt i samråd 
och i frågor som berör 
kommunens utveckling 
och tillväxt.

Foto: Hanna Maxstad
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Beslutshistorik
Gäller från 2013-05-30
Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 91

Ändring av kommunfullmäktige
2015-12-14, § 256
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Varje nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det Idrottspolitiska
programmet i samband med budgetprocessen, vidta åtgärd och 
rapportera hur arbetet fortskrider i samband med det årliga
bokslutet. 

Förslag att flytta sammanhållande ansvaret för att till service- och 
tekniknämnden och att det ska följa budget/bosklutsprocessen.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat

 

*
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-16 BIN/2019:25 - 629 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Helene Björkqvist 

Kommunstyrelsen

Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Johan Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en 
motion om mera motion i tidiga år. 
De yrkar på:

 att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid
 att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv

Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag gällande mer rörelse under 
skoldagen. Enligt förslaget förslås att skrivningen om daglig fysisk aktivitet tydliggörs 
och blir mer konkret i läroplaner. 

Enligt tidigare regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i 
grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019.

Kommunplanen 2019-2022, i kapitel ”En start och trygg skola för bättre kunskaper”, 
lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga 
utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs.

Ärendets handlingar
 Motion ”Mera motion i tidiga år”
 
Förvaltningens bedömning
Skolverket har, 2019-02-06, på regeringens uppdrag(U2018/1430/S) lämnat förslag 
gällande mer rörelse under skoldagen. I förslaget redogör Skolverket för relevant 
forskning när det gäller effekter på studieresultat av mer rörelse. Många av dessa 
redovisade studier visar på positiva samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. 
Dock finns det variationer och forskningen kan inte entydigt förklara uppkomna 
samband. Däremot menar Skolverket att mycket lite pekar på att fysisk aktivitet skulle 
föra med sig någonting negativt för elevernas studieresultat. 

Enligt förslaget vill Skolverket att skrivningen om daglig fysisk aktivitet tydliggörs 
och blir mer konkret i alla läroplaner. I Skolverkets förslag framgår att eleverna ska 
ges möjlighet och uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under 
skoldagen och Skolverket vill förtydliga rektors ansvar för detta med en ny punkt 
under rubriken ”Rektors ansvar”. Enligt förslaget ska varje huvudman och skola ges 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-16 BIN/2019:25 - 629 
Förvaltningskontoret 

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

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

stor frihet att arbeta på olika sätt med att uppfylla det förtydligande uppdraget. 
Uppdraget handlar om att erbjuda och uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet under 
skoldagen, inte bara inom undervisningens ram.

Det tidigare regeringsbeslutet om en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i 
grundskolan träder ikraft den 1 juli 2019. Dessa timmar fördelas så att 20 timmar läggs 
på mellanstadiet och 80 timmar läggs på högstadiet. Skolverkets förslag på denna 
fördelning grundade sig på kunskapen av att eleverna på högstadiet rör sig minst. 
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201718---grundrapport/ ). 
Undervisningstiden i elevens val kommer att minska med motsvarande tid i timplanen.

Kommunplanen 2019-2022  i kapitel ”En stark och trygg skola för bättre kunskaper” 
lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga 
utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs. Dessa 
återfinns som uppdrag bland bildningsnämndens resultatmål och följs upp inom 
förvaltningens kvalitetssystem och förvaltningens olika uppföljningar.

Utifrån ny lagstiftning och föreslagna skrivningar i läroplaner tillsammans med 
Kommunplanens uppdrag anser förvaltningen att motionen är besvarad.

Namn: Helene Björkqvist
Titel: förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-19 KS/2018:500 - 629 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Bildningsnämnden

Missiv - Motion om mera motion i tidiga år

Anvisningar för remissyttranden
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och 
ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån 
folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är 
möjligt, vara könsuppdelad. 

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Motioner
• Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige 

bifalla, avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om motionen. 

• Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel 
genomföra ett föreslaget utredningsuppdrag. 

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas 
ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via 
LEX, annars via e-post.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 
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2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-19 KS/2018:500 - 629 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid 
eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den 
person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte 
ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2019-07-01.

Remissinstanser
Bildningsnämnden

Kontakter

Emma Fälth 0150-570 15

Marie Sandström Koski 0150-570 19

Axel Stenbeck 0150- 570 80

Elvira Fritzell 0150- 570 66
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:39 - 045 
Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Arijana Bajric Gredelj 

Bildningsnämnden

Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk 
verksamhet i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner C Företaget Dagbarnvårdares ansökan om att få starta 
pedagogisk omsorg under förutsättning att:
1. C Företaget lämnar in de kompletteringar som krävs under punkt 5B i enlighet med 

Katrineholms kommuns ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för annan 
pedagogisk verksamhet”

2. C Företagets policy för vikarieanskaffning/vikariesystem omfattas av avtalet med 
Katrineholms kommun

3. Lokalen där verksamheten planeras starta kompletteras med två grindar mellan 
under- och övervåningen, spisskydd till spisen i köket samt staket runt huset

4. Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2019 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget 
Dagbarnvårdare, som är en ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk 
verksamhet i form av pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun.

C företaget ansöker om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg i 
Katrineholms kommun i form av en anställd på adressen Gimmersta Bygget, 
643 96 Julita.

I enlighet med skollagen 2010:800, 2 kap § 5 ska enskilda efter ansökan godkännas av 
den kommun där verksamheten bedrivs. Kommuner ska godkänna och lämna bidrag 
till enskild verksamhet om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och 
säkerhet. Verksamheten ska vara öppen för alla barn som tas emot i motsvarade 
offentlig verksamhet. 

C företaget avser starta fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun. 
Verksamheten ansöker om max sex platser och med en personalvolym på en heltid.

Ärendets handlingar
 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag, C Företaget Dagbarnvårdare
 
Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har fått in nödvändigt underlag från C företaget:
 Dokument som styrker huvudmannens rättskapacitet (registreringsbevis från 

Bolagsverket/Länsstyrelsen, F-skattebevis, 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 BIN/2019:39 - 045 
Förvaltningskontoret 

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

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

bolagsordning/stiftelseurkund/föreningsstadgar eller motsvarande, F-skattebevis 
med arbetsgivarregistrering, utdrag ur belastningsregistret för huvudman).

 Verksamhetsplan, likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling.
 Översiktlig kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret.

En komplettering, som avser utdrag ur belastningsregistret, har dock begärts in.

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen anser att C företagets mål och värdegrund överensstämmer 
med skollagen (2010:800).

Namn: Arijana Bajric Gredelj
Titel: verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till: C Företaget Dagbarnvårdare
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-28 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Agneta Svallin 

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:17 till 2019:19, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Redovisade delegationsbeslut 2019-06-11

 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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DELEGATIONSBESLUT 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2019-05-29  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   
 

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens 
sammanträde 2019-06-11 
Förvaltningschef 
§ Beslut Beslutande 
2019:17 
 

• Överenskommelse upphörande av 
tillsvidareanställning 

• Beslut om attesträtt på bildningsförvaltningen 
2019 

 

Helene Björkqvist 
 

  
Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef  

§ Beslut Beslutande 
2019:18 
 

• Avtal förskole- fritidshemsplacering barn från 
annan kommun (3 beslut) 

• Avtal förskole- fritidshemsplacering i annan 
kommun  (7 beslut) 

• Beslut mottagande av elev i grundsärskola          
(4 beslut) 

• Beslut mottagande av elev i gymnsiesärskola       
(5 beslut) 

• Omsorg kvällar, helger och nätter (5 beslut) 
• Beslut om uppsägning av plats i 

förskola/fritidshem (13 beslut inkl. 9 
ersättningsbeslut) 

• Beslut revidering dokumenthanteringsplan 
• Yttrande anmälan Västra skolan 
• Yttrande anmälan Östra skolan 

Bitr. förvaltnings-
chef/verksamhetschef 
Jörgen Rüdeberg 
 

 

Rektor 
§ Beslut Beslutande 
2019:19 
 

• Beslut utskrivning ur grundsärskola 
 

Eva Landelius 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-28 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

Förvaltningskontoret 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Agneta Svallin 

Bildningsnämnden

Meddelanden 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar 
från områdesråd och programråd under perioden 13 april till 29 maj 2019.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
 Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och 

programråd

 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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INKOMNA 
SKRIVELSER OCH 
PROTOKOLL 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2019-05-29  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 
 

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde 2019-06-11 
1 Kommunfullmäktige  

 §56 Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms kommun 
 

2 Kommunstyrelsen  
 §71 Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 
 

3 Kommunledningsförvaltningen 
 Remiss: Revidering av anvisningar – representation, gåvor, mutor   
                      och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun 
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PROTOKOLL 
OMRÅDESRÅD OCH 
PROGRAMRÅD 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 2019-05-29  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   
 

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd 
bildningsnämndens sammanträde 2019-06-11 
Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
inkomna till förvaltningen under perioden 13 april till 29 maj 2019. 
 
Samordningsområde Nord Datum 

Julita skola 
Östra skolan 
Förskolor Nord 2 

2019-04-29 
2019-05-21 
2019-01-30 
 

 
Samordningsområde Öst  

--- --- 
 

 
Samordningsområde Syd  

Nävertorps grundsärskola 
 

2019-04-24 
 

 
Samordningsområde Väst  

--- --- 
 

 
Samordningsområde år 7-9  

Gemensamt Järvenskolan Södra – Järvenskolan 
Tallås 

2019-03-28 
 

 
Samordningsområde gymnasiet  

Ekonomiprogrammet 
 

2019-04-25 
 

 
Övriga  

---  
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