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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-24 BIN/2017:78 - 042 
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
Johanna Siverskog 

Bildningsnämnden

Ekonomisk rapport mars 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för mars 2018.

Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är +/- 0 tkr.

Verksamheterna påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas när det gäller 
statsbidrag. Under förra året fick förvaltningen cirka 50 Mnkr i statsbidrag. De flesta 
beslut fattas per läsår, vilket för att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 
kan förändras under budgetåret. Detta påverkar prognossäkerheten.

Prognoser per enhet:
 Förskolan, -500 tkr
 År F-6 inklusive fritidshem, +/- 0tkr
 År 7-9, - 2 900 tkr
 Grundsärskolan, +/- 0 tkr
 Gymnasieskola, + 1 200 tkr
 Gymnasiesärskola, + 100 tkr
 Gemensamma verksamheter, +/- 0 tkr
 Förvaltningscentralt, + 2 800 tkr
 Resursfördelning, + 100 tkr
 Nämnd, +/- 0 tkr

Ärendets handlingar
 Månadsrapport mars 2018
 

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom
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1 Drift 
1.1 Helårsprognos 
Sammantagen prognos bildningsförvaltningen 

Prognosen för året är +/- 0 tkr.  

Verksamheterna påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas när det gäller statsbidrag. Under förra året 
fick förvaltningen ca 50 Mnkr i statsbidrag. De flesta beslut fattas per läsår, vilket gör att de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten kan förändras under budgetåret. Detta påverkar prognossäkerheten. 

 

Förskola 

Förskolan har en samlad prognos för året på -500 tkr. 

Antalet barn i förskolan i mars i år är 41 barn fler än budgeterat, vilket är knappt 100 barn fler än i mars 
förra året. Två avdelningar har tillkommit under denna period, båda på Regndroppen. 

Personalkostnaderna inom förskolan har varit högre än budget under första kvartalet. I första hand beror 
det på att sjukfrånvaron under dessa tre månader har varit högre än den genomsnittliga beräkningen i 
budgeten och att mängden vikarier därmed har varit hög. Det är vanligt att vikariekostnaderna är lägre 
under andra och tredje kvartalet och att det väger upp de högre kostnaderna under första kvartalet. I 
samordningsområde Nord behövs ett mer aktivt arbete kring att hålla personalkostnaderna nere för att 
förskolorna inte ska gå med underskott vid årets slut. Förskolor Öst har i nuläget en prognos på -300 tkr, 
på grund av högre personalkostnader än vad intäkterna tillåter. Den planerade bemanningen för hösten 
har dragits ner, men det räcker inte för att hamna på ett nollresultat.  

 

Förskoleklass-år 6 

År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +/- 0 tkr för året. 

Inom samordningsområde Syd pågår fortfarande arbetet med att få ekonomin i balans på Sköldinge 
skola. Även i år kommer ett förväntat överskott på Valla skola att täcka upp ett prognostiserat underskott 
på Sköldinge skola. 

 

År 7-9 

Prognosen för 7-9 för året är – 2 900 tkr. 

Järvenskolan Södra har ett prognostiserat underskott för året på 1 400 tkr. Knappt 700 tkr av underskottet 
härrör till kostnader för synnedsatta elever där tilläggsbeloppen inte täcker de behov av stöd som finns.  

Resterande del av underskottet handlar om att enheten har en för stor organisation i förhållande till 
tilldelad skolpeng. Organisationen behövs för att skapa trygghet, studiero och lugn på skolan.   

Verksamheten på Perrongen startade upp i slutet av förra året. Verksamheten prognositerar ett 
minusresultat på -1 500 tkr. Den skolpeng och tilläggsbelopp som dessa elever genererar täcker inte de 
personalkostnader som finns. Eleverna är få och personalkostnaden per elev är höga. 

 

Grundsärskolan 

Prognosen för grundsärskolan är +/- 0 tkr. 
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Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har en prognos för året på + 1 200 tkr. 

Introduktionsprogrammen har betydligt lägre kostnader än skolpeng. Elevantalet har ökat de senaste åren 
men personalstyrkan har inte utökats nämnvärt. När programpengen räknades om för övriga gymnasiet 
inför förra året skedde inte detta för Introduktionsprogrammen. En översyn kring både organisation och 
programpeng har påbörjats.  I prognosen är det inräknat en personalförstärkning, men en översyn av 
lokaler behöver göras i samband med detta. 

Fordons- och industriprogrammet har svårigheter att få ihop sin ekonomi. Redan under årets första 
månader har stora inköp gjorts på Fordonsprogrammet, exempelvis reparationer. 

KTC1 har försämrat sin prognos jämfört med föregående månad. Anledningen är att de tappat ett par 
elever samt att personalkostnaderna blivit högre än beräknat. Dock är tjänstefördelningen inte klar för 
hösten än vilket kan komma att påverka enheterna. Det har även kommit eftersläpande kostnader i 
samband med vård och omsorgsflytten som gjordes förra året. 

 

Gymnasiesärskolan 

Prognosen för året är +100 tkr. 

Enheten har haft låga personalkostnader under årets första månader då det varit mycket sjuk personal 
som inte ersatts av vikarier. 

 

Gemensamma verksamheter 

Prognosen för året är +/- 0 tkr. 

I dagsläget prognositiserar samtliga gemensamma verksamheter ett resultat på +/-0 vid årets slut.  

 

Förvaltningscentralt 

Prognosen för året är + 2 800 tkr. 

Förvaltningscentrala verksamheter kommer behöva redovisa + 2 800 tkr för att täcka upp förvaltningen 
ska redovisa ett nollresultat vid årets slut. Detta möjliggöras genom en felaktiv överbudgetering av 
hyreskostnader samt av vakanser. Bufferten är i dagsläget outnyttjad.  

Förvaltningen har fått en faktura för indexuppräkning skolskjuts gällande flera år. Denna faktura har 
förvaltningen inte räknat med och den måste täckas inom befintlig budget.  

 

Resursfördelning 

Prognosen för året är + 100 tkr. 

Under 2017 ökade kostnaderna för tilläggsbelopp. För att inte överskrida budgeten har nivåerna för 
tilläggsbelopp sänkts till detta år. Rutinerna kring hantering av tilläggsbelopp har även setts över. 
Beloppen beviljas i slutet på året och gäller för kommande budgetår. Under befintligt budgetår är det 
endast möjligt att ansöka om tilläggsbelopp för tillkommande barn och elever. Med det menas 
nyinflyttade barn och elever eller nyinskrivna barn i förskolan. En buffert har avsatts för tillkommande 
barn och elever. De nya rutinerna förändrar förutsättningarna för enheterna.  
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I detta tidiga skede av året är det svårt att ställa en prognos gällande utbetalningarna av skolpeng till 
verksamheterna. Än så länge följer elevantalen budgeterat antal barn/elever med enbart mindre 
avvikelser. Till hösten kan det dock komma att ske förändringar i prognoserna både när det gäller 
grundskola och gymnasieskola eftersom det ännu inte är klart med elevernas val till hösten.  Även när det 
gäller förskolan kan barnantalet komma att avvika från budget i ett senare skede av året. 

 

Nämnd 

Prognosen för året är +/- 0 tkr. 
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2 Redovisning per samordningsområde och 
verksamhet 

Sammanställning per samordningsområde 
 

 

Prognos helår Prognos f.g 
månad 

Nord 
  Förskola 
  Fsk Nord 1 0 0 

Fsk Nord 2 -200 0 
Förskola Nord -200 0 
F-6   
Bie -200 0 
Julita 0 0 
Väster 0 0 
Öster 200 0 
F-6 Nord 0 0 

   Totalt Nord -200 0 

   Öst 
  Förskola 
  Förskolor Öst -300 0 

Förskola Öst -300 0 
F-6 

 
 

Björkvik 0 0 
Sandbäcken skola 0 0 
F-6 Öst 0 0 

   Totalt Öst -300 0 

   Syd 
  Förskola 
  Fsk syd 1 0 0 

Fsk syd 2 0 0 
Förskola Syd 0 0 
F-6   
Skogsborg  0 0 
Sköldinge skola -300 -200 
Valla skola 300 200 
F-6 Syd 0 0 
Grundsärskola 

  Nävertorps grundsärskola 0 0 
Grundsärskola 0 0 

   Totalt Syd 0 0 

   Väst 
  Förskola 
  Fsk Väst 1 0 0 

Fsk Väst 2 0 0 
Fsk Väst 3 0 0 
Förskola Väst 0 0 
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F-6 
 

 
Nyhem F-6 0 0 
Forssjö 0 0 
Strångsjö 0 0 
F-6 Väst 0 0 

   Totalt Väst 0 0 

    7-9 
  Järvenskolan Södra -1 400 -1 400 

Järvenskolan Tallås 0 0 
Perrongen -1 500 -1 500 
Totalt 7-9 -2 900 -2 900 

   
Gymnasieskola 

  KTC 1 -200 0 
KTC 2 -500 -500 
Duveholm 1 1 900 1 900 
Duveholm 2 0 0 
Linden 0 0 
Totalt Gymnasieskola 1 200 1 400 
Gymnasiesärskola 

  Gymnasiesärskolan 100 100 
Totalt Gymnasiesärskola 100 100 
Totalt Gymnasieskola 1 300 1 500 

   Gemensamma verksamheter 
  KomTek 0 0 

Kulturskola 0 0 
Modersmål och studiehandledning 0 0 
Kartläggningsenheten Bryggan 0 0 
Elevhälsa 0 0 
Studie- och yrkesvägledning 0 0 
Andra gemensamma verksamheter 0 0 
Totalt gemensamma verksamheter 0 0 

   Förvaltningscentralt 
  Förvaltningsledning och administration 2 800 0 

Skolskjuts och reseersättning -800 0 
Kommuninterna tjänster 0 0 
Buffert 0 1 300 
Totalt förvaltningscentralt 2 000 1 300 

   Nämnd 0 0 

   Totalt egen regi -100 -100 

   Resursfördelning 
  Förskola inkl. pedagogisk omsorg 0 0 

Förskoleklass 0 0 
Grundskola 0 0 
Grundsärskola 0 0 
Fritidshem 0 0 
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Gymnasieskola 0 0 
Gymnasiesärskola 0 0 
Fritidsgårdar 100 100 
Tilläggsbelopp 0 0 
Totalt resursfördelning 100 100 

   Totalt bildningsförvaltning 0 0 

   
   Sammanställning per verksamhet 

 
Prognos helår 

   Förskola -500 0 
F-6 0 0 
7-9 -2 900 -2 900 
Grundsärskola 0 0 
Gymnasieskola 1 200 1 400 
Gymnasiesärskola 100 100 
Gemensamma verksamheter 0 0 
Förvaltningscentralt 2 000 1 300 
Resursfördelning 100 100 
Nämnd 0 0 
 Totalt bildningsförvaltning 0 0 
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3 Barn- och elevutveckling  
3.1 Förskola 

 
I mars var totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1932, detta är 86 fler än 
samma månad förra året. Ytterligare 45 barn finns i förskola i extern regi eller i förskola i annan 
kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 2 %. 

3.2 Grundskola 

 

Antalet elever i Katrineholms kommuns grundskolor inklusive förskoleklasser uppgick i mars 
till 3799 och har jämfört med samma månad förra året minskat med 14 elever. Av det totala 
antalet elever i kommunala grundskolor var 131 från en annan kommun och 18 asylsökande. 

Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare eller i annan kommun 324 elever som är 
folkbokförda i Katrineholm, vilket är 13 fler än samma månad förra året.  

 

1876 1908 1932 

45 45 45 

jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal barn i förskola 
Egen regi Extern vht

3804 3798 3799 

322 322 324 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Elevutveckling grundskolan 
Egen regi Extern vht
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3.3 Fritidshem 

 

Antalet barn i kommunens fritidshem har minskat med elva barn jämfört med samma månad 
förra året och uppgick i februari till 1 317 barn. Drygt en procent av barnen i fritidshem fick sin 
omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun. 

3.4 Gymnasieskola 
 

 

I mars fanns 1 466 gymnasielever i Katrineholms gymnasieskolor. Detta är 51 fler än samma 
månad förra året. Av dessa elever var 331 från annan kommun, vilket var 22 färre än samma 
månad förra året. Vid samma tidpunkt fanns 163 Katrineholmselever som läste på annan ort. 
Jämfört med samma månad förra året är detta en minskning med 17 elever. Andelen elever som 
studerar på annan ort motsvarar drygt 12 %. 

 

1370 1325 1317 

15 15 16 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Antal barn i fritids 
Egen regi Extern vht

1472 1467 1466 

163 163 163 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Elevutveckling gymnasieskolan 
Egen regi Extern vht

1212



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-25 BIN/2018:48 - 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 

Bildningsnämnden

Start av Barn- och fritidsprogrammet 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att starta upp barn- och fritidsprogrammet som gymnasial 
lärlingsutbildning med max 10 platser per årskull från och med läsåret 2018/19

Sammanfattning av ärendet
Den 18 december 2012 §133, beslutade bildningsnämnden om revidering av 
programutbud i Katrineholms gymnasieskolor. Då beslutades även att avveckla barn- 
och fritidsprogrammet från läsåret 2013/14. Programmet hade då under flera år haft ett 
vikande elevunderlag.

De senaste åren har intresset av barn- och fritidsprogrammet ökat och det finns ett stort 
behov av utbildad personal. I årets gymnasieval har 15 elever sökt programmet som 
första val, både till nationellt program samt lärlingsprogram i andra kommuner.

Antagningsutskottet föreslår därför att bildningsnämnden beslutar starta barn- och 
fritidsprogrammet med max 10 platser per årskull. Programmet kommer att tillhöra 
Lindengymnasiet.

Ärendets handlingar
 Antagningsutskottets protokoll 2018-03-09

 

Namn: Helene Björkqvist
Titel: förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-25 BIN/2018:49 - 119 
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

Beslut om dataskyddsombud 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar, att utse 
kommunjuristen, med digitaliseringschefen som ersättare, som dataskyddsombud för 
bildningsnämnden. Beslutet gäller från den dag dataskyddsförordningen (GDPR) 
börjar gälla, 25 maj 2018.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån den nya dataskyddsförordningen behöver personuppgiftsansvariga, som är 
kommunstyrelsen och nämnderna, utse så kallade dataskyddsombud. Ombuden ersätter 
den tidigare rollen som personuppgiftombud. 

Det föreslås att hela kommunen ska ha samma dataskyddsombud, för att säkerställa en 
likvärdig hantering för registrerade, och ett samordnat och effektivt arbete. 
 
Ärendebeskrivning
I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det är en EU-
förordning och gäller därmed som svensk lag. Som komplement till förordningen 
kommer ett antal nationella lagstiftningar att tillkomma (till exempel dataskyddslagen) 
och tillsammans ersätter de bland annat personuppgiftslagen och patientdatalagen. 

Den nya lagstiftningens syfte är att anpassa lagstiftningen till den ökande elektroniska 
handeln av varor, tjänster och personuppgifter över gränserna. En allt mer 
gränsöverskridande handel kräver en gränsöverskridande lagstiftning. En medborgare i 
EU ska, oberoende av hemvist eller medborgarskap inom EU veta att det ska finnas ett 
adekvat skydd för dennes personuppgifter och som är likalydande inom hela unionen. 
Utgångspunkten tas i att den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen, som 
har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Omfattningen av 
insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör det möjligt 
för både privata företag och offentliga myndigheter att i sitt arbete använda sig av 
personuppgifter i en helt ny omfattning.
Enligt de nya dataskyddsreglerna ska varje personuppgiftansvarig och även 
personuppgiftsbiträden ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud påminner i stora 
drag om dagens personuppgiftsombud, men dataskyddsförordningen ger 
dataskyddsombudet en starkare ställning och tydligare roll i organisationen. 

I den nya rollen som gäller för datsskyddsombudet ska den bland annat informera och 
ge råd till den personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden eller de anställda 
som behandlar personuppgifter, om deras skyldigheter enligt förordningen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-25 BIN/2018:49 - 119 
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 av de viktigaste inslagen är information till och utbildning av kommunens personal 
och förtroendevalda. 
Vidare ska dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av personuppgifter inom 
organisationen, och även ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det är 
dataskyddsombud som samarbetar med tillsynsmyndigheten och som är 
organisationens kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 
Dataskyddsombudet är även kontaktpunkt för enskilda som villgöra anmälningar eller 
ställa frågor hos personuppgiftsansvariga. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Hur rollen som dataskyddsombud skiljer sig gentemot rollen som 
personuppgiftsombud är väldigt svårt att säga idag, innan effekterna av den nya 
lagstiftningen blir helt tydliga. Det är också svårt att generellt veta hur mycket mer 
arbete i kommunerna överlag som dataskyddsförordningen kommer att generera. 
Sannolikt kommer det skilja sig markant mellan olika kommuner, och även mellan 
olika förvaltningar, beroende på nuvarande status på arbetet med personuppgifterna 
samt hur aktivt man väljer att arbeta med frågan framöver. Mellan olika organisationer 
kan även innehållet i rollen skilja sig, från en samordnande funktion till ett ombud som 
själv gör mycket av arbetet kopplat till personuppgiftshantering.

Det kommer finnas ett antal olika sätt för en kommun att tillgodose kravet på 
dataskyddsombud. Ombudet kan utses inom ramen för den egna organisationen, 
antingen bland befintlig personal, eller genom nyrekrytering. I vissa kommuner 
samverkar man genom att dela på funktionen, eller så köps tjänsten externt genom 
upphandling. Bland kommunerna finns alla olika lösningar, och de olika lösningarna 
finns även representerade i olika typer och storlekar av kommuner. Det går inte att 
säga att en organisationsmodell är bättre än någon annan. Det beror bland annat på 
lokala förutsättningarna och tidigare organisationsmodell för centrala stödfunktioner. 

I Katrineholm har idag respektive nämnd och kommunstyrelsen utsett egna 
personuppgiftsombud, och de har utgjorts av personer som arbetat på respektive 
förvaltning. I och med valen av dataskyddsombud föreslås att funktionen organiseras 
centralt och att samtliga personuppgiftsansvariga inom kommunen (det vill säga 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen) har samma dataskyddsombud. Syftet är att 
arbetet ska vara lättare att samordna och att samordningsvinster ska kunna göras 
(särskilt då det i stort gäller samma regler för samtliga personuppgiftsansvariga, 
oavsett verksamhet). Dessutom är det viktigt att den registrerade (exempelvis en 
kommunmedlem eller en anställd inom kommunen) ska få ett likvärdigt bemötande 
och likvärdig servicenivå oavsett vilken del av organisationen man vänder sig till.

Eftersom det är så svårt att bedöma hur resurskrävande funktionen dataskyddsombud 
kommer att bli föreslås att kommunen börjar med den ”enklaste” lösningen, som 
kräver minst resurser och innebär minst förändringar. Föreslagen lösning är att 
kommunjuristen ska utses till dataskyddsombud. Juristen behöver i arbetet ett nätverk 
av andra kompetenser för att driva arbetet och för att kunna möta såväl 
kommunstyrelsens som nämndernas behov. Nämnderna och förvaltningarna behöver 
exempelvis egna funktioner som driver viss del av arbetet ”lokalt”. 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
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641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

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

Även om rollen som dataskyddsombud löses centralt behöver nämnderna fortsatt driva 
det egna arbetet med sin egen informationsförvaltning. 
Inom till exempel IT och kommunikation kommer mycket arbete behöva göras för att 
anpassa system och arbetssätt till den nya lagstiftningen.

Under arbetet kan det sedan visa sig att det behövs mer resurser för arbetet, eller att det 
behöver organiseras på ett annat sätt, och då behöver en ny diskussion om effektivaste 
lösningen initieras. Syftet med detta beslutsförslag är att börja i det lilla formatet, med 
en möjlighet att ”växla upp”, för att vara vaksam på att resurser läggs där de kan 
generera mest utväxling (exempelvis för att undvika en stor engångsinsats som det 
sedan inte finns resurser för att hålla i över tid).

Namn: Helene Björkqvist
Titel: förvaltningschef

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

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-25 BIN/2015:2 - 119 
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

Val av politikerrepresentant till områdesråd och 
programråd 
Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till beslut meddelas på sammanträdet

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 §46, att entlediga Jesper Ek (L) från 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.

Han har även varit nämndens representant i Julita skolas områdesråd och i 
programrådet för handels- och administration.

Namn: Agneta Svallin
Titel: Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Julita skola och Lindengymnasiet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-24 BIN/2018:2 - 820 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 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

Yttrande förslag Biblioteksplan 2018-2020 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i det förslag till 
”Biblioteksplan” som tagits fram inom kulturförvaltningen. 
Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i biblioteks- och skollagarna samt i ytterligare 
flera styrdokument som redovisas och i vilka kommunens ansvar och bibliotekets 
uppdrag beskrivs. Den lokala verksamheten beskrivs under huvudrubriken ”Funktion 
och fokus”. För skolbiblioteken finns särskilda mål. Planen anger också tre 
utvecklingsområden för perioden. Under varje utvecklingsområde återfinns två eller 
fyra mål. 
Bildningsförvaltningens utlåtande
Bildningsnämnden ställer sig positiv till innehållet i förslaget till ”Biblioteksplan 2018-
2020”. 

De huvudområden samt underrubriker med tillhörande texter som finns speglar 
innehållet i styrdokumenten. Struktur och innehåll har, både inför tidigare 
biblioteksplan och nu, tagits fram i dialog med bildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen.   

För bildningsnämndens verksamhetsområde lyfts förskola och skola fram. 
Förvaltningarna har ett flerårigt mycket gott och förtroendefullt samarbete och det är 
positivt att detta framgår och även att den gemensamma ambitionen om att det ska 
fortgå och utvecklas synliggörs.

De delar som rör skolbiblioteken återfinns även i ett interndokument inom 
bildningsförvaltningen. Detta interndokument beskriver även en systematisk 
kvalitetsuppföljning som genomförs ihop av representanter för båda förvaltningarna.  

Ärendets handlingar
 Förslag Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-24 BIN/2018:2 - 820 
Förvaltningskontoret 

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

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

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: bitr.förvaltningschef

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-03-06 KS/2018:11 - 820 
Kommunstyrelsens kansli 

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
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidakt

Remissanvisningar - Biblioteksplan 2018-2020
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.

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. Skicka underlagen intern via LEX.

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. 

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!

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2018-06-12.

Marie Sandström Koski 0150-570 19
Emma Fälth 0150-570 15

2020



Styrdokument

Biblioteksplan för 
Katrineholms kommun 
2018-2020

Övergripande inriktningsdokument

Antagen av kommunfullmäktige: 
Giltighetstid från: 

2121



2 (10)
BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Arbetsmetod
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 är skriven av Katrineholms 
bibliotek. Den tidigare biblioteksplanen, kommunstyrelsens handling nr,25/214, 
togs fram i samarbete med representanter från bildningsförvaltningen, Viadidakt 
samt vård- och omsorgsförvaltningen. Biblioteksplan 2018–2020 bygger i stora 
delar på den tidigare biblioteksplanen. Samtliga involverade nämnder har haft 
planen på remiss. Syftet med en bibliotekplan är att ta tillvara och utveckla en 
kommuns biblioteksresurser. Metoden har valts för att främja detta syfte.
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4 (10)
BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Bibliotekslagen
Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801

Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell 
verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och 
landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Utvecklingen med högre efterfrågan av e-böcker bör bejakas för att biblioteken ska 
vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de 
allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller 
elektroniska böcker.

Allsidighet och kvalitet ska prägla bibliotekens utbud av medier och tjänster. 
Folkbiblioteken ska också främja kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för att ta till sig kunskap.

Nationell biblioteksstrategi
Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi formulerades av regeringen 
och gavs till Kungliga biblioteket 2015. Ett förslag från sekretariatet som utför 
uppdraget ska lämnas till kulturministern i mars 2019. Under den tid som 
uppdraget pågått fram till skrivande stund så har ett antal rapporter publicerats. 
Dessa rapporter påverkar alla i någon mån det allmänna samtalet om bibliotek och 
också revideringen av Katrineholms kommuns biblioteksplan. Fördjupad läsning 
kan ske på nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter.

Sekretariatet för framtagandet av Nationell biblioteksstrategi har också formulerat 
förslag på vad man anser avgörande frågor som överlämnats till regeringen. Som 
ett resultat av det planeras under de kommande tre åren satsningar på bibliotekens 
förmåga att möta utmaningen med digital delaktighet samt öka tillgängligheten 
avseende biblioteksverksamhet. Katrineholms bibliotek ska aktivt verka för att få ta 
del av dessa satsningar.
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Lokala förutsättningar
Katrineholms bibliotek idag:
- Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln 
- 15 grundskolebibliotek (huvudman  

bildningsförvaltningen (BiF))
- 2 gymnasiebibliotek. BiF köper delvis tjänst till dessa 

(huvudman BiF)
- 3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt 

biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
- Språk- och läslustfokuserad verksamhet, 

uppsökande och riktad, till alla förskolor i 
Katrineholms kommun

- Boken kommer – service till de som inte kan ta sig 
till biblioteket

- Bokdepositioner och kulturombud på till exempel 
dagcenter och förskolor

- Webbplats, sociala medier och digitaliserade 
tjänster

I Katrineholm…

- har vi en stabil trend av ökande befolkning med cirka 300 personer per år
- har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare -

64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 29,3%, riket 32,4%)
- har vi en stabil trend av ökande storlek på barn- kullarna med ca 100 barn 

0-5 år per år
- har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel 

invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 21,9%, riket 17,5%)
- har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare 

18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 8,9%, riket 6,5%)

Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2016) www.kolada.se
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek 
Demokratiuppdraget
I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det 
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta 
digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer 
eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysik media. Kunskap 
om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en 
del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap 
genom att möta individens behov av vägledning och service. Biblioteket ska på 
detta sätt verka som en kompensatorisk instans, med syfte att ha en utjämnande 
effekt i samhället. 

Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet. Detta 
ställer krav på objektivitet i både bemötande och i urval av media, bland annat 
eftersom kommuninvånarnas kulturella och språkliga mångfald ska avspeglas i 
utbudet. Besökarna är invånare med demokratiska rättigheter men också 
skyldigheter. Detta tankesätt ska genomsyra all biblioteksverksamhet.
 
Bildningsuppdraget 
Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl 
informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt i kombination med en gemensam bred kompetens, där var och en 
har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens 
snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att 
kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud. Både fysiska och digitala miljöer ska 
främja ett lustfyllt lärande.

Tillgänglighetsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har 
flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas 
utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, öppettider, tillgång 
till hjälpmedel i form av exempelvis ljud- och talböcker, taktila eller lättlästa 
böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser. 

Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig grundstandard som möjligt. 
Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad 
och insatser med stor nytta prioriteras. Vissa behov kan tillgodoses över tid. 

Kommunikationsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker 
mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska 
erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och 

2626



7 (10)
BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

kompetenser. Verksamheten ska vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid samt 
spegla det lokala och det globala. 

Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på 
individnivå, för att förstå och möta medborgarnas behov. Personalen ska ha ett 
inkluderande och professionellt förhållningssätt, vilket är avgörande i en tid då 
förändrade förväntningar på biblioteksuppdraget skapar utmaningar. Bemötandet 
ska vara präglat av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i 
fokus. Därför ska både språklig kompetens samt relations- och trygghetsskapande 
förmåga efterfrågas vid nyrekrytering.

Samverkansuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala 
organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga. Det 
fleråriga och goda samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå 
framgång i arbetet med att med att skapa läslust och källkritisk 
informationskompetens för denna målgrupp. Detta förväntas leda till högre 
måluppfyllelse för eleverna. Samverkan ska även ske med vård- och 
omsorgsförvaltningen, Viadidakt och externa aktörer. Förutom barn och unga är 
andra studerande och invånare med funktionsvariation samt de med bristande 
digital kompetens prioriterade. 

Folkhälsouppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten 
ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad 
livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa. Förutom läslust 
och digital delaktighet är medskapande ett centralt begrepp. Bibliotekets 
medarbetare ska vara delaktiga i olika former av gränsöverskridande verksamhet 
både inom och utom kulturförvaltningen. Begreppet gränsöverskridande ska tolkas 
i dess bredaste bemärkelse.
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Övergripande mål för skolbiblioteken
Ur Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan 
kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Ansvaret fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola 
och bibliotekschef.

Bidra till ökad livskvalitet
- genom att ge förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället
- genom att få barn/elever att se värdet med kunskap
- genom att ge alla barn/elever möjlighet att få uppleva det lustfyllda läsandet

Bidra till det livslånga lärandet
- genom att växa som människa in i det demokratiska samhället
- genom att visa olika vägar till kunskap genom att kritiskt granska och sovra 

information
- genom att alla barn och elever utvecklar digital kompetens

Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
- genom att höja läsförmågan för alla barn oavsett förutsättningar

Utgöra ett kompensatoriskt stöd
- genom att stimulera till god läsförmåga
- genom att erbjuda alternativa kunskapskällor
- genom att erbjuda kompensatoriska verktyg

Bidra till det levande lärandet
- genom att erbjuda en stimulerande miljö för kunskapsinhämtande
- genom att erbjuda ett stimulerande utbud av litteratur och media
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Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2018-2020
Stärka demokratiska värden genom att
- utveckla arbetet med att skapa läslust genom icke traditionella metoder
- utveckla arbetet med MIK (medie- och informations- kunnighet) så att det 

genomsyrar hela organisationen

Öka tillgängligheten genom att
- kontinuerligt utforma lokaler med ett jämlikhetshetsperspektiv för att uppnå 

ökad upplevd trygghet
- revidera mediapolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete 

med media

Öka samverkan lokalt, regional och nationell genom att
- ytterligare fördjupa samverkan med bildningsförvaltningen med en 

formalisering av samarbetet mellan förskola och bibliotek
- utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Viadidakt
- delta i regional mediesamverkan
- verka för ett Nationellt digitalt bibliotek
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Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Katrineholms biblioteksplan baseras på följande 
dokument
- Bibliotekslag 2013:801
- Skollagen 2010:800
- IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
- Kulturplan för barn och unga (Katrineholms kommun)
- Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kultur- 

förvaltningen och bildningsförvaltningen
- Katrineholms kommunplan
- Katrineholms kommunvision 2025
- Kulturförvaltningens verksamhetsidé och kärnvärden

3030



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-26 /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 §§4-14 2018, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-05-08
 
Ärendebeskrivning

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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DELEGATIONSBESLUT 
 

 
 

1 (2) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2018-05-08  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   
 

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens 
sammanträde 2018-05-08 
Enskilda utskottet  
§ Beslut Beslutande 
2018:4 
 

Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17 Johan Söderberg (S) 
Fredrik Ahlman (M) 
A-C Olsson (C ) 

2018:6 Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17 
 

-”- 

2018:7 Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17 -”- 
 

2018:8 Avstängning enligt Skollagen 5 kap. § 17 -”- 
 

 
Ordförande 
§ Beslut Beslutande 
2018:5 
 

Verksamhetsövergång Föräldrakooperativet 
Lyckebobarnen 

Johan Söderberg 
 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
§ Beslut Beslutande 
2018:9 
 

• Ersättare förvaltningschef (2 beslut) 
• Avslag begäran utlämnande av handling (3 beslut) 
• Fullmakt deltagande NTA årsstämma 
• Attesträtt bildningsförvaltningen 

 

Helene Björkqvist 
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DELEGATIONSBESLUT 
 

 
 

2 (2) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2018-05-08  

 
 
  

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef  

§ Beslut Beslutande 
2018:10 
 

• Avtal barn/elever 
o Österåkersbygdens friskola 
o Vingåkers kommun (2 elever) 

• Omsorg kvällar, nätter och helger (3 beslut) 
• Beslut mottagande grundsärskola (3 beslut) 
• Yttranden Skolinspektionen 

o Anmälan Bie skola, komplettering 
o Anmälan Sandbäcksskolan 
o Klagomål Sandbäcksskolan 

• Avtal verksamhetsövergång Lyckebobarnen 
• Särskilt samverkansavtal 

o Sydnärkes Utbildningsförbund 
o Södertälje Kommun 

• Uppsägning plats i förskola, pedagogisk 
verksamhet och/eller fritidshem (21 st) 

Bitr. förvaltnings-
chef/verksamhetschef 
Jörgen Rüdeberg 

 
Rektor 
§ Beslut Beslutande 
2018:11 
 

• Ansvar som ställföreträdande rektor 
• Elevvårdsansvaret (Skollagen 2 kap. §10) särskild 

undervisningsgrupp 
 

Susanna Ölander-Borg 
Järven Söder 
 
 
 
 

2018:12 • Antagning vid senare tidpunkt  (11 beslut)     
gäller 2017 

Peter Karlsson 
Duveholmsgymnasiet 

2018:13 • Utskrivning av elev särskolan (1 beslut) Eva Landelius 
Nävertorps 
grundsärskola 

 
Antagningsutskottet 
§ Beslut Beslutande 
2018:14 
 

Preliminär antagning förstahandssökande 2018/19  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-26 /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 redovisning av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar 
från områdesråd och programråd under perioden 16 februari till 26 april 2018.

Ärendets handlingar
 Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
 Redovisning protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd
 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare
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INKOMNA 
SKRIVELSER OCH 
PROTOKOLL 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2018-04-26  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 
 

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde 2018-05-08 
1 Kommunfullmäktige 

 §21 Val av ersättare i bildningsnämnden 
 §22 Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden 
 §25 Svar på motion om att öppna minst tolv nya      
                             förskoleavdelningar under 2017/18 
 §33 Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument 
 §46 Entledigande och val av ersättare bildningsnämnden 
 §49 Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun 
 

2 Kommunstyrelsen 
 §49 Intern kontroll 2017 
 

3 Kommunledningsförvaltningen 
- Remiss – motion om lektorer i bildningsförvaltningens 
verksamheter 

 
4 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Tillsyn och kommunicering förslag till beslut, skolorna: 
 - Valla 
 - Björkvik 
 - Järvenskolan Södra 
 - Järvenskolan Tallås och City 
 - Östra skolan 
 - Julita skola 
 - Bie skola 
 - Sandbäcksskolan 
 - Västra skolan 
 - Duveholmsgymnasiet, KTC, Gymnasiesärskola 
  

5 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Beslut om föreläggande efter tillsyn, skolorna: 
- Sköldinge 
- Valla 
- Björkvik 
- Järvenskolan Södra 

6 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
-Planbeskrivning detaljplan del av kvarteret Abborren 
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PROTOKOLL 
OMRÅDESRÅD OCH 
PROGRAMRÅD 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 2018-04-26  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 
 

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd 
bildningsnämndens sammanträde 2018-05-08 
Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
inkomna till förvaltningen under perioden 16 februari till 26 april 2018. 
 
Samordningsområde Nord Datum 

Bie skola 
Förskolor Norr  
 

2018-02-14 
2018-01-24 

 
Samordningsområde Öst  

Sandbäcksskolan 
Björkviks skola 
Förskolor Öst 

2017-10-04, 2018-01-10, 2018-03-21 
2018-03-06 
2018-02-21 
 

 
Samordningsområde Syd  

Nävertorps grundsärskola 
Skogsborgsskolan 
Valla skola 

2018-02-28 
2018-02-14 
2018-03-13 
 

 
Samordningsområde Väst  

---  
 

 
Samordningsområde år 7-9  

----  
 

 
Samordningsområde gymnasiet  

Vård- och omsorgsprogrammet 
El- och energiprogrammet 

2018-02-28 
2018-03-16 
 

 
Övriga  

---  
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