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Bildningsnämnden

Bildningsnämndens delårsrapport 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2017. 
Bildningsnämnden prognostiserar ett resultat på xxx tkr. 

Barn och elevökning
Under 2017 har antalet barn och elever i förskola och grundskola fortsatt att öka. Med 
hjälp av de statsbidrag som kommunen fått för att minska barngrupperna i förskolan 
och för att personalförstärka i de lägre åldrarna har elevgrupperna trots elevökningen 
kunnat minskas något. Även förskolans fortsatta utbyggnad har bidragit till detta. 

Måluppfyllelse
Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha 
en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. 
Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar 
för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat vänt uppåt och 
våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete 
har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och uppföljningssystem.

Betygsstatistiken för vårterminen 2017 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i 
Katrineholms kommuns skolor har ökat, från 194,5 till 201,1. Över lag är meritvärdet 
för flickor högre än för pojkar (220,8 för flickor och 183,1 för pojkar). 
Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är i 
år högre än både läsåret 2014/15 och läsåret 2015/16. Andelen var i år 77,3% jämfört 
75,8% 2014/15 och 74,7% 2015/16. 

Framåtblick
Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms förskolor och skolor ytterligare och 
se till att resultaten och trygghet och trivseln förbättras har startats 2017 och kommer 
att fortsätta 2018. Bildningsförvaltningen har satt som delmål att öka meritvärdet och 
behörigheten till gymnasieskolan från och med våren 2018 och att 2021 hamna bland 
de 25 % bästa kommunerna i Sverige i Öppna jämförelser för grundskolan och 
gymnasieskolan.
Fokus på kunskapsresultaten kommer omfatta hela styrkedjan från barn och elever till 
förvaltningsledning och i perspektivet 1-19 år.
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1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Vision 2025 
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 
rätt för handling och förändring.  

Katrineholm - Läge för liv & lust 

1.2 Ansvarsområde 

1.2.1 Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även 
tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående 
skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens 
aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade 
verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala 
teknik- och entreprenörsskolan KomTek samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden. 
Bildningsnämndens verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget 
formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och 
bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som 
fastställs av kommunfullmäktige. 
*Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som 
inte går på gymnasiet gör och att erbjuda dem aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på 
bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning 
och aktiviteter. 

1.3 Sammantagen bedömning 
Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha en 
verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. Förvaltningen har 
deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar för att förbättra resultaten. 
Under de senaste åren har elevernas resultat har vänt uppåt och våra barn och elever trivs bra i 
våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens 
kvalitets- och uppföljningssystem. 
Under fler år har antalet barn och elever i kommunens verksamheter ökat. Till följd av detta har 
det skett en utbyggnation av både förskola och skola. 
Fler barn och elever i verksamheten har också inneburit en ökad efterfrågan på personal inom 
alla verksamheter. Den ökade konkurrensen om lärare och förskollärare har drivit upp löner och 
efterfrågan om olika förmåner. Det har varit svårt att få tag på vikarier och administrationen 
kring rekryteringar har ökat arbetsbördan för chefer och medarbetare. Enligt förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan har ett förebyggande arbete pågått exempelvis genom samarbete 
med Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Karlstad universitet kring lärarstudenter 
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och övningsförskolor/skolor. Karriärsmöjligheter inom förvaltningen har förstärkts via 
förstelärar- lekorssatsning och biträdande rektorstjänster. 
Samtidigt som efterfrågan på personal ökar har det skett en ökning av sjukskrivningstalen inom 
bildningsförvaltningen och i samarbete med personalkontoret har en kartläggning och analys 
gjorts för att vända trenden. Det handlar både om att få sjukskrivna tillbaka snabbare till arbete 
men framförallt stärka det förebyggande arbetet. 
För att den positiva resultatutvecklingen ska fortgå är det av största vikt att förvaltningen kan 
behålla och rekrytera utbildad personal. 

1.4 Volymutveckling 

1.4.1 Bildningsnämnden 

Volymmått* Utfall 2016 Utfall 2017 

 Vår Höst Snitt Vår Höst Snitt 

Antal barn i förskola 
inkl. pedagogisk 
omsorg 

1776 1709  1865   

Antal elever i 
grundskola 

3803 3843  3873   

Antal elever i 
grundsärskola 

91 95  96   

Antal barn i fritidshem 1329 1412  1321   

Antal elever i 
gymnasieskolan 

1156 1176  1172   

Antal elever i 
gymnasiesärskolan 

39 36  35   

Antal barn i 
kulturskolans 
verksamhet 
(ämneskurs) 

627 625  651 675  

Antal pågående 
ärenden inom 
Elevhälsan 

648 745     

Antal elever IKE 
kartläggningsenhet 

25 5     

Antal barn inskrivna i 
omsorg på obekväm 
tid 

32 39     

Antal elever som 
deltar i 
modersmålsundervisn
ing 

638 665     

Under flera år har antalet barn i förskolan ökat och denna ökning har fortsatt även 2017. Till 
följd av detta har det skett en stor utbyggnad inom förskolan de sista åren och i januari i år 
öppnade den nybygga förskolan Berguven upp sina sista avdelningar. Även den nybyggda 
förskolan Fågelbo i Forssjö öppnades och där kunde då lokaler inom skolan frigöras för fritids 
och förskoleklass då förskolebarnen flyttade in i sina nya lokaler. När barnantalet ökade under 
våren öppnades även en tillfällig förskoleavdelning på före detta Nävertorpsskolan. 
Även inom grundskolan har det skett en elevökning de sista åren och på flera av kommunens 
skolor är det ont om plats. På Skogsborgsskolan har en nybyggnation skett och delar av de nya 
lokalerna tags i bruk vid höstterminens start. Även Sandbäckskolan har fått tillgång till nya 
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lokaler då Ellwynska skolan flyttade sin verksamhet till Duveholm under sommaren. På 
Sandbäcksskolan har en utbyggnation av matsalen påbörjats. 
Från höstterminen finns vård- och omsorgsprogrammet organiserade under KTC på Duveholm. 

1.5 Framåtblick 
Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms förskolor och skolor ytterligare och se till att 
resultaten och trygghet och trivseln förbättras har startats 2017 och kommer att fortsätta 2018. 
Bildningsförvaltningen har satt som delmål att öka meritvärdet och behörigheten till 
gymnasieskolan från och med våren 2018 och att 2021 hamna bland de 25 % bästa kommunerna 
i Sverige i Öppna jämförelser för grundskolan och gymnasieskolan. 
Fokus på kunskapsresultaten kommer omfatta hela styrkedjan från barn och elever till 
förvaltningsledning och i perspektivet 1-19 år. 
I april 2017 presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionens förslag 
handlar till stor del om skolans styrning, exempelvis resursfördelning och skolvalssystem. Om 
Skolkommissionens förslag får några effekter på skolans styrning och i såna fall vilka går inte 
att säga då det ännu inte finns några beslut kopplade till slutbetänkandet. 
Även under hösten och de kommande åren kommer mycket arbete att kretsa kring de nya skolor 
och förskolor som ska byggas i kommunen. Involvering och delaktighet är viktigt för att arbetet 
ska bli lyckat. 
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2 Målredovisning 
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 
Väsentliga händelser 
Ung företagsamhet, så kallade UF-företag, har under våren fortsatt att uppmuntra och stimulera 
flickor och pojkar på gymnasiet till entreprenörskap. 
Under våren 2017 deltog skolans UF-företag på den regionala UF-mässan i Strängnäs och ett 
UF-företag var med på UF-SM i Älvsjö. Lokalt genomfördes årets ”UF-julmarknad” på 
Stortorget där samtliga UF-företag presenterades och marknadsförde sig för den lokala 
marknaden. Många UF-företag deltog under läsåret 16/17 i Sparbankens projekt 
”Företagspitchen”. 
Lindengymnasiet använder sig av etiketten ”UF-skola” och skolan har lyckats med att stimulera 
eleverna till programöverskridande UF-företag. Ett övergripande tema för UF-verksamheten har 
varit ”Hållbar utveckling”. Under våren 2017 inleddes förberedelserna med att involvera 
entreprenörskap i skolans internationaliseringsuppdrag. 
Under vårterminen 2017 har KomTek arrangerat tävlingar i Snilleblixtarna, en 
uppfinningstävling riktad mot förskoleklass till år 6. KomTek har även anordnat Enlightening 
Imagination en 4D-frametävling i konstruktion och innovation riktad mot högstadiet. 
Resultatmål Kommentar 

 Fler ungdomar ska starta UF-företag 
KS, BIN 

 

Antalet elever som driver UF-företag fortsätter att öka. 

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 
Väsentliga händelser 
Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för att tillgängligheten ska öka. Vid 
nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet. Exempelvis är de två nyöppnade 
förskolorna Berguven och Fågelbo tillgänglighetsanpassade. På Berguven finns även 
hörselslingor för barn med hörselnedsättning. 
Trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor är ett viktigt område. Kontinuerligt sker 
arbete kring detta. I korsningen mellan Järvenskolan Tallås och Skogsborgsskolan har 
ombyggnation gjort för säkrare passage för gångtrafikanter. 
Resultatmål Kommentar 

 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka 
KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB 

 

 

2.3 Utbildning 
Väsentliga händelser 
Under årets första månader har arbetet med att planera för de två nya skolor som ska byggas i 
kommunen fortgått. Arbetsgrupper har skapats och företrädare för olika intressegrupper har varit 
på studiebesök på nybyggda skolor i bland annat Göteborg och Stockholm. 
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan 
Betygsstatistiken för vårterminen 2017 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i Katrineholms 
kommuns skolor har ökat, från 194,5 till 201,1. Över lag är meritvärdet för flickor högre än för 
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pojkar (220,8 för flickor och 183,1 för pojkar). Det är främst Järvenskolan Södra som står för 
skillanden mellan flickor och pojkar. Där når flickorna 223,2 poäng och pojkarna 169,7 poäng. 
Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är i år högre 
än både läsåret 2014/15 och läsåret 2015/16. Andelen var i år 77,3% jämfört 75,8% 2014/15 och 
74,7% 2015/16. Även här finns en stor skillnad mellan könen på Järvenskolan Södra. Där når 
flickorna långt högre resultat än pojkarna. På Järvenskolan Tallås däremot är det en något större 
andel pojkar än flickor som når grundläggande gymnasiebehörighet. 
Siffrorna avser samtliga elever som undervisas i Katrineholms kommuns skolor, även om de 
inte är folkbokförda i kommunen. Friskolornas elever är inte inkluderade. Jämförande statistik 
för länet och riket presenteras först i december 2017. 
Sedan hösten 2016 ingår Järvenskolan Södra i den statliga satsningen Samverkan för bästa 
skola. Samverkan för bästa skola syftar till att Skolverket i dialog med huvudmän ska 
genomföra insatser för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan 
skolor. Under våren har Järvenskolan Södra arbetat med att upprätta åtgärdsplaner utifrån den 
nulägesanlys som gjordes under hösten 2016. Insatserna i åtgärdsplanerna handlar bland annat 
om utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt för alla lärare på Järvenskolan Södra 
samt professionshandledning för den lokala elevhälsan på Järvenskolan Södra och den centrala 
elevhälsan. Den 5 maj beslutade Skolverket även att inleda samverkan med Skogsborgsskolan 
och Nyhemsskolan. 
I takt med att antalet elever har ökat har även antalet elever som är i behov av särskilt stöd ökat. 
Detta har bidragit till att antalet beviljade tilläggsbelopp ökat under våren. Den ökning som skett 
är dock inte proportionerlig till barn och elevöknignen utan tyder på att andelen barn och elever 
som är i behöv av särskilt stöd ökar. En utredning har tillsatts för att utreda detta djupare. 
Under våren har arbetet med kommunens största it-satsning Vår digitala resa fortsatt. Vid 
årskiftet fick förskolans personal personliga digitala verktyg. I samband med detta har det också 
utsetts IKT-ombud på varje förskola. Dessa personer har fått tre dagars utbildning via Caperio. 
Denna utbildning har innefattat egen digital kompetensutveckling i form av workshop samt 
kollegialt erfarenhetsutbyte och inspiration. Även förskolecheferna har fått tre dagars utbildning 
via Caperio. Denna utbildning har gett verktyg för att leda en verksamhet i förändring samt egen 
digital kompetensutveckling. En inspirationskväll för samtlig personal inom förskolan 
genomfördes i under våren. 
Under våren har det erbjudits löpande grundutbildningar i iPad och Mac-dator. 
För fjärde året i rad anordnades sommarskola ihop med kultur- och turismförvaltningen på 
Perrongen för i första hand år 6-8. Under två veckor deltog cirka 40 elever i verksamheten. 
Trygga barn och ungdomar som mår bra 
Elevhälsan har under året förtärkts med ytterligare kuratorsresurser. Detta har delvis 
möjliggjorts via den statliga satsningen personalförstärkning inom elevhälsan. 
Under våren har det skett vissa ombyggnationer i Järvenhallen för att öka tryggheten för 
eleverna.Ytterligare ett steg för att öka tryggheten har varit att tillsätta skolvärdar på 
Järvenskolorna. På Järvenskolan Tallås har det arbete som skolan genomfört kring normer och 
värden fått stor uppmärksamhet. Arbetet har bland annat inneburit att Järvenskolan Tallås infört 
nolltolerans mot ”skojbråk” och att de genom ett normkritiskt och systematiskt arbete lyckats 
skapa större trygghet och samtidigt som de har lyft pojkarnas resultat. 
Resultatmål Kommentar 

 Förskolan ska byggas ut efter behov Sedan årsskiftet 2013/14 har 18 nya förskoleavdelningar 
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Resultatmål Kommentar 

BIN 
 

öppnats i kommunen. 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 
BIN 

 

Både den faktiska personaltätheten och antalet barn per 
årsarbetare visar en positiv utveckling. 

 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan 
BIN, KTN 

 

Andelen flickor och pojkar som går ut år 1 som kan läsa har 
förbättrats sedan föregående år. Andelen flickor och pojkar 
som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i 
år 3 har ökat. 

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

 

Både när det gäller meritvärde och gymnasiebehörighet har 
det skett en liten försämring totalt sett. Uppdelat på kön har 
det däremot skett en förbättring för flickor när det gäller andel 
behöriga till gymnasieskolan men en försämring för pojkar. 

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

 

För samtliga indikatorer har det skett mindre förändringar 
mellan 2015 och 2016. Andelen flickor med grundläggande 
behörighet till högskola och universitet har ökat något sedan 
föregående år medan andelen pojkar har minskat något. 
Andelen flickor och pojkar med examen eller studiebevis inom 
4 år ligger kvar på i stort sett samma nivå som föregående år. 
Här ligger dock Katrineholm fortfarande över riket både när 
det gäller pojkar och flickor. 

 Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka 
BIN, STN 

 

Andelen elever i åk 5 och åk 8 som har en positiv syn på 
skolan och undervisningen ligger kvar på samma nivå 2016 
som 2015 för både pojkar och flickor. 

 Höjd utbildningsnivå i kommunen 
BIN, KTN, VIAN, VON 

 

Andelen elever som når högskolebehörighet inom tre år har 
minskat och även andelen elever som gått över till universitet 
eller högskola direkt efter avslutade gymnasiestudier. 

 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar 
KS, BIN, KTN, VIAN, VON 

 

Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala 
delaktigheten. Under året har samtliga elever i grundskolan 
tagit del av kommunens 1-1 satsning. Detta innebär att elever 
fått ett eget digitalt verktyg. Även personal inom förskola och 
grundskola har fått egna digitala verktyg. 

2.4 Omsorg och trygghet 
Väsentliga händelser 
Under våren 2017 genomfördes Liv & Hälsa ung för sjätte gången. Resultatet på kommunnivå 
presenterades i rapporten Hälsan i Södermanland som publicerades i augusti. Bland annat visar 
resultatet på länsnivå att det var en större andel killar än tjejer som uppgav att de mådde bra eller 
mycket bra. I årskurs 9 var det 67 procent av tjejerna som uppgav att de mådde bra eller mycket 
bra, åtta procent som mådde dåligt eller mycket dåligt, övriga har svarat varken bra eller dåligt. 
Bland killarna i samma årskurs var det 82 procent som mådde bra och 4 procent som mådde 
dåligt. Resultatet på kommunnivå kommer att analyseras under hösten. 
Resultatmål Kommentar 

 Barn och ungdomar i behov av stöd från 
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt 
och få insatser där barnets behov sätts i centrum 
BIN, KTN, SOCN 

 

Bildningsförvaltningen jobbar intensivt med socialförvaltningen 
och vård- och omsorgsförvaltningen med förebyggande 
aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och 
deras familjer. 

 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 

 

 

2.5 Kultur, idrott och fritid 
Väsentliga händelser 
Under vårterminen har KomTek erbjudit 12 kvällskurser, kurserna har oftast pågått i sex veckor. 
Innehållet på kurserna har varit bland annat konstruktion, bygg, spelprogrammering och 
Minecraft. Totalt har kvällskurserna lockat 557 deltagare. 
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KomTek har även anordnat aktiviteter under skolårets lovperioder. På sport-, påsk- och 
sommarlov arrangerade öppet hus samt dagskurser. Kurserna var väldigt populära, speciellt på 
sommarens öppet hus vecka 32 kom många besökare. Totalt har lovaktiviteterna lockat 331 
deltagare. 
Under våren genomförde Kulturskolan föreställningen Knuten. Knuten var en specialskriven 
jubileumsföreställning för Katrineholms 100-års jubileum. 
Under sommaren 2017 anordnade Katrineholms kommun tillsammans med föreningslivet och 
Sörmlandsidrotten olika aktiviteter så som dansa, skapa musik, idrotta, sjunga, skapande och 
spela under namnet Katrineholm Summer Camp. Kulturskolan deltog i dessa aktiviteterer. 
Resultatmål Kommentar 

 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet 
BIN, KTN, STN, SOCN, VON 

 

 

 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i 
Katrineholms kommun 
BIN, KTN, STN, VON 

 

 

 Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med 
BIN, KTN, VON 

 

Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med 
aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga. Samt 
genom att erbjuda fritidskurser på Komtek, Kulturskolan och 
fritidsaktiviteter på Summerclub 

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 
BIN, KTN, STN, VON 

 

 

 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka 
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 

 

 

2.6 Hållbar miljö 
Väsentliga händelser 
Resultatmål Kommentar 

 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter 
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 

 

 Kommunens energiförbrukning ska minska 
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 

 

 Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska 
måltider i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

 

Fortsatt samarbete med service- och teknikförvaltningen kring 
måltider i förskola och skola. 

 Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 
BIN, STN, VON 

 

 

2.7 Ekonomi och organisation 
Väsentliga händelser 
Attraktiv arbetsgivare 
Katrineholms kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla 
kompetenta och erfarna medarbetare. 
Ett steg i att öka attraktionskraften har varit införandet av heltid som norm. Heltid som norm får 
full genomslagskraft 1 juli 2018. Bildningsförvaltningen ser vissa farhågor i detta då 
genomförandet initialt medför merkostnader. Med tanke på legitimationskrav kan det vara svårt 
att kombinera tjänster. En annan utmaning är att hitta kombinationstjänster som är attraktiva. 
För att åstadkomma detta går det åt mycket tid för samordning mellan verksamheter. Många 
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rektorer och förskolechefer bedömer att de har ökade kostnader till följd av heltid som norm då 
de anställt personal på heltid fast de igentligen har behov av deltid. I vissa fall har tjänster kunna 
kombineras mellan skolor eller med någon annan förvaltning men i andra fall har det itne varit 
möjligt då behoven av personal sammanfaller tidsmässigt. 
En typ av karriärväg är satsningen på karriärstjänster i skolan som staten via Skolverket 
påbörjade 2013. Syftet med karriärtjänsterna förstelärare och lektor är att göra läraryrket mer 
attraktivt och säkra god undervisning för elever. Karriärstjänster kan inrättas inom alla 
skolformer utom förskola. Kravet är att förstelärare eller lektor måste ha lärarlegitimation och 
arbeta minst halva sin tjänst som lärare. Utöver den statliga satsningen har 
bildningsförvaltningen själva valt att inrättat tio förstelärartjänster i förskolan inom egen 
budgetram. 
Bildningsförvaltningen vill uppmuntra personal att vidareutbilda sig bland annat inom 
Lärarlyftet. Under året har ett tiotal pedagoger beviljats studieledigt med lön för 
vidareutbildning inom bland annat specialpedagogik. 
Genom kommunens välfärdssatsningar har flera utbildningstjänster tillsatts. Förvaltningen 
undersöker också möjligheter att inspirera och stötta anställda att vidareutbilda sig till 
förskollärare och lärare. 
Från läsåret 2016/17 var det möjligt för kommuner och andra huvudmän att söka bidrag från 
skolverket för lärarlönelyftet. Detta bidrag är till för att kommunen ska kunna höja lönerna för 
särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja 
läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Drygt 200 pedagoger 
fick under 2016 en lönehöjning på 2 500 kr per månad. Under våren 2017 togs ett politiskt 
beslut att Katrineholms kommun skulle göra en egen lönesatsning på de pedagoger som inte fått 
del av den statliga satsningen. Samtliga behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt 
studie- och yrkesvägledare fick därmed en löneökning på 1200 kr i månaden utöver ordinarie 
löneökning. 
Resultatmål Kommentar 

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

 

 

 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

 

 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 

 

 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

 

 Tydlig och effektiv kommunikation 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

 

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

 

 

 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad 
rekrytering 
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Bildningsförvaltningen har hög personalomsättning och en 
kompetensförsörjningsplan finns framtagen. 

 Minskad sjukfrånvaro 
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

I samverkan med personalkontoret har bildningsförvaltningen 
börjat ett arbete för att kartlägga och analysera sjukfrånvaron i 
förskola och skola. 

 En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 
genom införandet av "Heltid som norm" 
Genom att använda Time Care Planering och TIme 
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Resultatmål Kommentar 

Care Pool ska förvaltningarna kunna lägga flexibla 
scheman för att alla anställda ska kunna ha 
heltidstjänster 
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3 Personalredovisning 
3.1 Personalnyckeltal 
  jan-juni 2017 jan-juni 2016 

 Mätdatum/ 
mätperiod Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Personalstyrka        

Antal årsarbetare totalt (omräknade 
heltider) 1/12-31/5 1 290 1 037 253 1 136 922 214 

andel månadsanställda 1/12-31/5 94,9 94,7 96,0 94,7 94,5 95,2 

andel timanställda 1/12-31/5 5,1 5,3 4,0 5,3 5,5 4,8 

Antal månadsanställda personer 31/5 1 408 1 111 297 1 283 1 027 256 

andel tillsvidareanställda 31/5 78,0 80,9 67,0 80,5 82,2 73,8 

andel visstidsanställda 31/5 22,0 19,1 33,0 19,5 17,8 26,2 

Andel med heltidsanställning, 
månadsanställda 31/5 87,9 87,8 88,2 82,9 83,0 82,4 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning 

31/5 62,0 62,5 60,1 62,2 64,4 56,1 

Hälsa och arbetsmiljö        

Antal pågående rehabärenden 31/5 128   92   

Antal ärenden på rehabbevakning 31/5 79   93   

Total sjukfrånvaro 1/12-31/5 7,8 8,1 6,6 7,3 7,8 5,3 

andel av total sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) 

1/12-31/5 54,2 56,0 43,5 53,2 54,2 46,9 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-31/5 8,4 8,8 6,3 7,7 8,3 5,3 

Personalkostnader        

Total lönekostnad (tkr) 1/12-31/5 322 735 255 497 67 238 285 310 224 062 61 248 

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 1/12-31/5 2,3 2,4 2,1 2,1 2,3 1,7 

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal 
Antalet årsarbetare, det vill säga antal anställda omräknat till heltidstjänster, har jämfört med 
perioden januari till juni 2016 ökat med 154 personer; 39 män respektive 115 kvinnor. Detta 
innebär att andelen män har ökat procentuellt vilket är ett av förvaltningens jämställdhetsmål. 
Andelen månadsanställda har ökat medan andelen timanställda har minskat. 
Det finns två naturliga förklaringar till att antalet anställda ökat. Dels har antalet barn i förskola 
och skola ökat vilket gör att mer personal har behövt anställas, dels har staten fortsatt att tillföra 
statsbidrag inom förskola, lågstadium och fritidshem för att minska barngrupperna och ge 
lärarna mer tid med eleverna vilket resulterat i att fler män och kvinnor anställts i verksamheten. 
Statistiken visar att andelen anställda med heltidsanställning har ökat jämför med samma 
tidpunkt förra året. Uppdelat på kön finns dock en viss skillnad då andelen kvinnor som har en 
heltidsanställning är högre i år jämfört med förra året medan andelen män som har en 
heltidsanställning är något lägre än förra året.  Vid samma tidpunkt har den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för månadsanställda med deltidsanställning minskat något. 
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Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har ökat jämfört med förra året och uppgick för 
perioden december-maj till 7,8%. Sjukfrånvaron har ökat något mer för männen än för 
kvinnorna. Sjukfrånvaron har ökat inom både förskola, grundskola och gymnasieskola men den 
största ökningen har skett inom förskolan. Variationerna är dock stora då det finns förskolor som 
har en sjukfrånvaro på knappt 2% samtidigt som det finns förskolor som har en sjukfrånvaro på 
över 30%. 
Under våren 2017 har en kartläggning genomförts per enhet för att göra analys och åtgärder för 
att minska sjukfrånvaron, detta arbete behöver fortsätta och fördjupas även under hösten. Några 
åtgärder har redan vidtagits och i höst kommer fler att vidtas: 

• Kompetensutveckling 
• Regelbunden uppföljning av personalfrågor på skolledarnivå i samarbete med 

personalkontoret 
• Förebyggande sjukpenning- ett projekt tillsammans med personalkontoret och 

försäkringskassan 
• Medarbetarenkät 
• Vikariesituationen - En återkommande fråga som lyfts i chefsgruppen är 

vikarieanskaffning och att få och behålla kvalificerade vikarier. 
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4 Ekonomisk redovisning 
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. 

helårsprognos för 2017 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/8 2017 Budget per 31/8 
2017 Avvikelse Prognos 2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totalt     

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning 

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. 
helårsprognos för 2017 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/8 2017 Budget per 31/8 
2017 Avvikelse Prognos 2017 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totalt     

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning 
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5 Särskilda uppdrag 
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 
Status Aktiviteter Kommentar 

 Projektering av förskoleplatser Uppdraget vävdes samman med den långsiktiga 
planen för förskolans utbyggnad. Planen lämnades 
vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 Långsiktig plan för utbyggnad av förskolan Under våren uppdaterades den långsiktiga planen för 
förskolans utbyggnad. Planen lämnades vidare till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 Förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans 
behov av utökade lokaler 

Ett förslag på utbyggand av Sandbäcksskolan har 
tagits fram i samråd med KFAB och 
kommunledningsförvaltningen. Förslaget har lämnats 
vidare till kommunstyrelsen. 

 Stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och 
högstadieskolor 

 

 Fortsatt förstudie kring byggnation av en ny skola i 
centrum 

 

 Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och 
digitalisering 

Under våren har bildningsförvaltningen bland annat 
infört en e-tjänst för ansökan om skolskjuts. 
Bildningsförvaltningen har även infört en e-tjänst för 
ansökan till Kulturskolans kurser samt infört IST 
Skolbyte. En tjänst där vårdnadhavaren kan gå in och 
elektroniskt lägga in om skolbyte för sitt barn. 
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Fler ungdomar 
ska starta UF-
företag 
KS, BIN 

Antal elever 
som driver UF-
företag 

 144   2017-01-08 
 
Utfallet avser läsåret 2015/16. 
Fördelningen mellan kommunens 
gymnasieskolor ses nedan: 
Linden 69 
KTC 4 
Duveholm 52 

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Till- och 
frångänglighet
en i 
kommunala 
lokaler ska öka 
KS, BIN, STN, 
VIAN, VON, 
KFAB 

Redovisning av 
tillgänglighetsf
örbättrande 
åtgärder i 
kommunala 
lokaler 

     

Tillgänglighetsi
nventering 
(fysisk) av 
STN:s 
fastigheter och 
anläggningar 
(camping, 
badplatser, 
parker, 
lekplatser med 
mera) 

    2017-01-26 
 
Indikatorn är ej mätbar med 
nuvarande formulering enligt STN. Vid 
renovering, om- och tillbyggnad tas 
tillgänglighetsperspektivet alltid i 
beaktande. 

6.3 Utbildning 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Förskolan ska 
byggas ut efter 
behov 
BIN 

Antal nya 
förskoleavdelni
ngar som 
öppnas under 
mandatperiode
n 

 18   2017-09-03 
 
Sedan årskiftet 2013/2014 har 18 nya 
förskoleavdelningar öppnats i 
kommunen 

Andel barn 
som får plats 
på förskola på 
önskat 
placeringsdatu
m 

 60% 63% 58% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Motsvarande siffror för länet och riket 
är 53% resp. 63%. 

Väntetid i antal 
dagar för de 
barn som inte 
fått plats på 
förskola på 
önskat 
placeringsdatu
m 

 29 dagar 32 dagar 28 dagar 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Motsvarande värde för länet och riket 
är 25 dagar resp. 28 dagar. 

Trygg och Barn per  5,6   2017-09-03 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

utvecklande 
förskoleverksa
mhet 
BIN 

årsarbetare i 
förskolan, antal 

 
Utfallet avser 2016. 
Antal barn per årsarbetare i förskolan 
har minskat sedan 2015. Motsvarande 
siffra för länet och riket är 5,4 resp. 
5,2. 

Faktisk 
personaltäthet, 
antal 
närvarande 
barn per 
närvarande 
personal 

 4,1   2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Jämförande statistik för länet och riket 
finns inte att tillgå. 

Andel föräldrar 
som är nöjda 
med den 
verksamhet 
som bedrivs i 
Katrineholms 
förskolor 

 81%   2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Mätning sker under hösten. 

Andel flickor 
och pojkar på 
förskolan som 
uppger att de 
tycker om att 
vara på 
förskolan 

 96% 97% 95% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Mätning sker under hösten. 

Alla elever ska 
tidigt klara 
kunskapsmåle
n i skolan 
BIN, KTN 

Andel flickor 
och pojkar som 
går ut årskurs 
1 som kan läsa 

 86% 89% 83% 2017-09-03 
 
Sammantaget uppnådde 86% av 
eleverna i år 1 vt 2017 läsmålen. 
Detta är högre än förra året då 
andelen var 83%. Flickorna har 
minskat sitt resultat något sedan 
föregående år medan pojkarna har 
ökat sitt resultat. Utfallet var 89% för 
flickor och 83% för pojkar. 

Andel elever 
som får 
godkänt i alla 
delmoment för 
de nationella 
proven i 
årskurs 3 

 61% 67% 56% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
I årskurs 3 har andelen flickor som 
klarat alla delproven i svenska och 
matematik ökat sedan fg. år medan 
andelen pojkar som klarar alla delprov 
har minskat något. Resultatet avser 
alla elever folkbokförda i kommunen. 
Katrineholm: flickor 67%, pojkar 56%, 
totalt 61% 
Riket: flickor 74%, pojkar 67%, totalt 
71% 

Andelen elever 
som får 
godkänt i alla 
delmoment för 
de nationella 
proven i 
årskurs 6 

 90% 91% 90% 2017-09-03 
 
Statistik samlas inte längre in på 
nationell nivå för detta nyckeltal. 

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

Andelen flickor 
och pojkar i 
årskurs 9 som 
är behöriga till 
gymnasieskola
n 

 79% 81% 76% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Utfallet avser andelen elever i år 9 
som är behöriga till minst ett 
yrkesprogram. Jämfört med 2015 har 
utfallet förbättrats för flickor och 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

försämrats för pojkar. Resultatet avser 
alla elever folkbokförda i kommunen. 
Katrineholm: flickor 71,0%, pojkar 
76,3%, totalt 78,8% 
Riket: flickor 87,9%, pojkar 84,7%, 
totalt 86,4% 

Meritvärdet för 
flickor och 
pojkar i årskurs 
9 

 199 210 187 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Utfallet avser alla elever som är 
folkbokförda i kommunen. Jämfört 
med fg. år har meritvärdet minskat för 
både flickor och pojkar. 
Katrineholm: flickor 209,6, pojkar 
186,6, totalt 198,6 
Riket: flickor 227,5, pojkar 202,2, totalt 
214,4 

Andel elever 
med ärende 
hos Elevhälsan 
som bedöms 
ha fått 
förbättrade 
förutsättningar 
att klara målen 
i skolan genom 
stödet från 
Elevhälsan och 
åtgärder som 
skolan har satt 
in 

 92%   2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
I uppföljningen för 2016 svarar 91,9% 
av pedagogerna ja eller delvis på 
frågan "Bedömer du att elevens 
förutsättnignar att klara målen i skolan 
har förbättrats som en följd av stödet 
från elevhälsan och de åtgärder som 
skolan har satt in." 

Fler elever ska 
klara målen i 
gymnasieskola
n och nå höga 
resultat 
BIN 

Andel flickor 
och pojkar som 
fullföljer 
gymnasieprogr
am inom 4 år 

 83% 85% 80% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Måttet har ersatts med 
"Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)"  
Katrineholm: flickor 86,4%, pojkar 
80,4%, totalt 83,1% 
Riket: flickor 81,5%, pojkar 76,1%, 
totalt 78,6% 

Andel flickor 
och pojkar med 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola 

 54% 65% 41% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Andelen elever med grundläggande 
behörighet till universitet högskola 
inom fyra år har ökat sedan 
föregående år. Uppdelat på kön har 
resultatet ökat för kvinnor och minskat 
något för män. 
Motsvarande resultat för riket var 
53,2% och för länet 53,9%. 

Betygspoäng 
för flickor och 
pojkar efter 
avslutad 
gymnasieutbild
ning 

 13,4 14,2 12,6 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Betygspoängen efter avslutad 
gymnasieutbildning har minskat något 
sedan föregånde år. Resultatet 
uppdelat på flickor och pojkar visar att 
båda gruppernas resultat minskat 
något. 
Motsvarande värde för riket var 14,0 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

och för länet 13,8. 

Andelen elever 
som mår bra 
och trivs i 
skolan ska öka 
BIN, STN 

Elever/pedago
gisk personal 
grundskola, 
antal 

 10,7   2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Antalet elever/pedagogisk personal i 
grundskolan har ökat något sedan 
föregående år. 

Andel flickor 
och pojkar i 
årskurs 5 som 
har en positiv 
syn på skolan 
och 
undervisningen 

 86% 85% 88% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Andelen elever i åk 5 som uppger att 
de är nöjda med skolan och den 
undervisning som bedrivs i den ligger 
kvar på samma nivå som förra året. 
Katrineholm år 5: flickor 85%, pojkar 
88%, totalt 86% 
Riket år 5: totalt 87% 

Andel flickor 
och pojkar i 
årskurs 8 som 
har en positiv 
syn på skolan 
och 
undervisningen 

 70% 68% 72% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Andelen elever i åk 8 som uppger att 
de är nöjda med skolan och den 
undervisning som bedrivs i den ligger 
kvar på samma nivå som förra året. 
Katrineholm år 8: flickor 68%, pojkar 
72%, totalt 70% 
Riket år 8: totalt 75% 

Andel flickor 
och pojkar som 
mår bra 

     

Andel flickor 
och pojkar som 
inte använder 
tobak, alkohol 
eller droger 

     

Elevnärvaro 
vid skollunchen 
på högstadiet 
och vid 
Duveholmsgy
mnasiet och 
KTC 

 72%    

Höjd 
utbildningsnivå 
i kommunen 
BIN, KTN, 
VIAN, VON 

Andel kvinnor 
och män från 
Katrineholm i 
grundläggande 
vuxenutbildnin
g som klarar 
målen 

 73% 71% 76%  

Andel kvinnor 
och män från 
Katrineholm i 
gymnasial 
vuxenutbildnin
g som klarar 
målen 

 64% 66% 62%  

Andel kvinnor 
och män i 
Katrineholm 
med 
eftergymnasial 
utbildning 

 29% 36% 23%  
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Den digitala 
delaktigheten 
ska öka i alla 
åldrar 
KS, BIN, KTN, 
VIAN, VON 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att nyttja 
e-tjänster inom 
kommun och 
landsting 

 62% 61% 63% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att utföra 
bankärenden 

 86% 85% 87% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att söka 
information 

 86% 82% 91% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att delta i 
samhällsdebatt
en 

 49% 51% 46% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att vara 
aktiv på sociala 
medier 

 49% 51% 46% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel anställda 
i Katrineholms 
kommun som 
känner sig 
digitalt 
delaktiga och 
kan använda 
de digitalta 
verktyg och 
system som 
behövs i 
arbetet 

 77% 78% 77% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 
medarbetarundersökningen 2015, 
andel av samtliga medarbetare i 
Katrineholms kommun som svarade 
att det stämmer ganska eller mycket 
bra. Undersökningen görs nästa gång 
2017. 

6.4 Omsorg och trygghet 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Barn och 
ungdomar i 
behov av stöd 
från 
socialnämnden 
ska i ökad 
utsträckning 
upptäckas 
tidigt och få 
insatser där 
barnets behov 
sätts i centrum 
BIN, KTN, 

Antal 
informationsbe
sök av 
socialsekretera
re på förskola, 
BVC och skola 

 0    

Genomsnittlig 
utredningstid 
för individ- och 
familjeomsorge
ns utredningar 
avseende barn 
och ungdomar 

 98 dagar 123 dagar 87 dagar  
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

SOCN 0-20 år 

Andel av barn 
som 
kommunen 
placerar i 
familjehem/på 
institution som 
genomgår 
hälso- och 
tandvårdsunde
rsökning i 
samband med 
socialnämnden
s första 
placering av 
individen 

 20% 20% 20%  

Andel barn i 
familjehem 
som besökts 
minst en gång 
per kvartal 

 95% 95% 95%  

Andel av de 
barn och 
ungdomar som 
kommunen 
placerat i 
familjehem/på 
institution som 
klarar målen i 
skolan 

     

Ökad trygghet 
och säkerhet 
för 
kommunens 
invånare 
KS, BIN, KTN, 
STN, VON, 
VSR 

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen 

 59% 45% 71%  

Andel av till 
kommunen 
inkommande 
uppdrag 
avseende 
klottersanering 
som slutförs 
inom 24 
timmar 

 73%    

Antal anmälda 
våldsbrott i 
kommunen 
(per 100 000 
invånare) 

 1 437    

Antal personer 
som skadas 
eller 
omkommer i 
olyckor som 
föranleder 
räddningsinsat
s 

 72    

Andel olyckor 
där 
räddningstjänst
ens första 
enhet kommer 
fram inom 
målsatt tid 

 98%    

Antal personer 
som utbildats 
av 

 5 835    
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

räddningstjänst
en kring 
olycksförebygg
ande och 
olycksavhjälpa
nde åtgärder 

Andel av de 
olyckor som 
föranlett 
räddningsinsat
s där en första 
skadebegränsa
nde åtgärd 
gjorts av 
enskild 

 43%    

6.5 Kultur, idrott och fritid 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Fler invånare 
ska delta aktivt 
i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet 
BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VON 

Andel invånare 
som upplever 
sig vara 
delaktiga i 
kulturlivet i 
Katrineholm 

 45% 50% 38% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Antal deltagare 
i Perrongens 
gruppverksam
heter 

     

Antal 
deltagare/besö
kare i kultur- 
och 
turismnämnde
ns 
programverksa
mhet 

 5 280    

Antal 
medlemmar i 
föreningar som 
sorterar under 
kultur- och 
turismnämnde
n 

     

Antal 
deltagare/besö
kare i 
kulturföreninga
rnas program 

     

Antal aktiva 
låntagare på 
Katrineholms 
bibliotek 

 12 110 6 840 4 943  

Andel invånare 
som upplever 
sig delaktiga i 
idrottslivet i 
Katrineholm 

 40% 40% 41% 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, andel som svarat 
minst 5 på en skala 1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Goda 
möjligheter till 
en innehållsrik 

Invånarnas 
bedömning av 
fritidsmöjlighet

 60 62 59 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, betygsindex (av 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

och aktiv fritid i 
Katrineholms 
kommun 
BIN, KTN, 
STN, VON 

erna i 
kommunen 
(parker, natur, 
idrott, kultur, 
föreningsliv, 
nöjen) 

max 100) enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Medelvärde 
samtliga 136 deltagande kommuner: 
61. 

Kulturverksam
heter som 
invånarna är 
nöjda med 
BIN, KTN, 
VON 

Invånarnas 
bedömning av 
biblioteksverks
amheten 

 7,8 8 7,5 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, betygsindex (av 
max 10) enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Medelvärde 
samtliga 136 deltagande kommuner: 
7,7. 

Invånarnas 
bedömning av 
utställnings- 
och 
konstverksamh
eter 

 7,1 7,3 6,8 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, betygsindex (av 
max 10) enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Medelvärde 
samtliga 136 deltagande kommuner: 
6,5. 

Invånarnas 
bedömning av 
teaterföreställni
ngar och 
konserter 

 6,1 6,3 5,9 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, betygsindex (av 
max 10) enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Medelvärde 
samtliga 136 deltagande kommuner: 
5,8. 

Invånarnas 
bedömning av 
kulturutbudet 
för barn och 
unga 

 5,9 6 5,8 2017-01-12 
 
Utfallet avser 2016, betygsindex (av 
max 10) enligt tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Andel unga 
och unga 
vuxna som är 
nöjda med den 
verksamhet 
som erbjuds 
inom 
kulturområdet 

 97% 97% 93%  

Jämställda 
kultur- och 
fritidsverksamh
eter 
BIN, KTN, 
STN, VON 

Könsfördelning 
på Perrongen, 
Lokstallet 

 28% 28% 72%  

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
kulturella 
föreningslivet 

     

Könsfördelning 
bland 
deltagare i det 
idrotts- och 
fritidsrelaterad
e föreningslivet 
inom service- 
och 
tekniknämnden
s 
verksamhetso
mråden 

     

Andelen 
invånare med 
goda 
levnadsvanor 

Andel invånare 
som använder 
tobak 

    2017-01-26 
 
Utfallet avser 2012, andel som röker 
dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

ska öka 
KS, BIN, KTN, 
STN, VIAN, 
VON 

11%, totalt 11%. Andel som snusar 
dagligen: Katrineholm: kvinnor 3%, 
män 16%, totalt 10%. Riket: kvinnor 
3%, män 19%, totalt 11% 

Andel invånare 
med skadliga 
alkoholvanor 

    2017-01-26 
 
Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, 
män 7%, totalt 7%. Nästa 
undersökning sker 2017. 

Andel invånare 
med goda 
kostvanor 

    2017-01-26 
 
Utfallet avser 2012, andel som äter 
frukt och grönt minst 5 ggr/dag.Riket: 
kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%. 
Nästa undersökning sker 2017. 

Andel invånare 
som är fysiskt 
aktiva 

    2017-01-26 
 
Utfallet avser 2012, andel som ägnar 
minst 3 tim/vecka åt måttligt 
ansträngande aktiviteter. Riket: 
kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. 
Nästa undersökning sker 2017. 

6.6 Hållbar miljö 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Ökad andel 
miljöbilar i 
kommunens 
verksamheter 
KS, BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON, 
KFAB 

Andel miljöbilar 
av totalt antal 
bilar i 
kommunkoncer
nen 

 46%   2017-01-12 
 
Utfallet avser andel miljöbilar i 
kommunkoncernen 2016 enligt KKiK. 
Medelvärde KKiK: 33%. 
Inom service- och teknikförvaltningens 
bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 
2016. 

Kommunens 
energiförbrukni
ng ska minska 
KS, BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON, 
KFAB 

Minskning av 
energianvändni
ng i 
kommunens 
lägenhetsbestå
nd sedan 2008 

 16,5%    

Minskning av 
energianvändni
ng i 
kommunens 
verksamhetslo
kaler sedan 
2008 

 13,9%    

Fortsatt 
utveckling av 
klimatsmarta 
och ekologiska 
måltider i 
kommunens 
måltidsverksa
mhet inom 
förskola, skola 
och 
äldreomsorg 
BIN, STN, 
VON 

Matsvinn per 
portion i 
samband med 
lunchservering
arna, antal 
gram 

 52 g    

Kostnaden för 
kommunens 
inköp av 
ekologiska 
livsmedel som 
andel av 
kommunens 
totala kostnad 
för inköp av 

 32,7%    
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

livsmedel 

Kostnaden för 
kommunens 
inköp av 
närproducerad
e livsmedel 
som andel av 
kommunens 
totala kostnad 
för inköp av 
livsmedel 

 9,8%    

Livsmedelsinkö
pens 
klimatavtryck 

     

Ökat gästfokus 
i kommunens 
måltidsverksa
mhet inom 
förskola, skola 
och 
äldreomsorg 
BIN, STN, 
VON 

Andel barn 
som är nöjda 
med maten 
och 
måltidsmiljön 

 65% 63% 66% 2017-09-03 
 
Utfallet avser 2016. 
Mätning sker under hösten 

Andelen äldre 
som svarar att 
maten smakar 
ganska/mycket 
bra på sitt 
särskilda 
boende 

 78% 74% 87%  

Andelen äldre 
som svarar att 
måltiderna på 
sitt särskilda 
boende 
ofta/alltid är en 
trevlig stund på 
dagen 

 75% 73% 78%  

Andelen äldre 
på särskilt 
boende med 
en aktuell 
genomförande
plan som 
innehåller 
information om 
den äldres 
önskemål och 
behov i 
samband med 
måltiderna 

 45%    

Andel barn 
som har 
möjlighet att 
välja mellan 
olika maträtter 

 78%    

Andel äldre på 
särskilt boende 
som har 
möjlighet att 
välja mellan 
olika maträtter 

 40%    

Andel elever 
som har en bra 
schemaläggnin
g av lunchen 

 91%    
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6.7 Ekonomi och organisation 
Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter 
och utjämning 

 2%   2017-09-14 
 
Utfallet avser kommunen som helhet 
2016. 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäktern
a 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Nettodriftskost
naderna ska 
inte öka 
snabbare än 
skatteintäkter 
och utjämning, 
måluppfyllelse 

 Ja   2017-09-14 
 
Utfallet avser kommunen som helhet 
2016. 

Kommunens 
lokalresurser 
ska utvecklas 
för ökad 
funktionalitet, 
kostnadseffekti
vitet och 
kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Kundnöjdhet 
avseende 
KFAB:s 
verksamhetslo
kaler 

 NKI 64    

Kommunens 
tillgänglighet 
per telefon och 
e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel invånare 
som får svar 
på en enkel e-
postfråga inom 
två 
arbetsdagar 

 89%   2017-01-26 
 
Utfallet avser kommunen som helhet 
2016. Medelvärde KKiK: 86%. 

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

 50%   2017-01-26 
 
Utfallet avser kommunen som helhet 
2016. Medelvärde KKiK: 52%. 

Gott 
bemötande via 
telefon, andel 
av maxpoäng 

 78%   2017-01-26 
 
Utfallet avser kommunen som helhet 
2016. Medelvärde KKiK: 78%. På 
grund av ny mätmetod kan utfallet inte 
jämföras med föregående år. 

Tydlig och 
effektiv 
kommunikation 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett 
invånarperspek
tiv 

 92%   2017-01-27 
 
Utfallet avser 2016, andel av 
maxpoäng i undersökningen. 
Medelvärde alla deltagande 
kommuner 76%. På grund av ny 
mätmetod kan utfallet inte jämföras 
med föregående år. 

Andel av 
maxpoäng i 
SKL:s 
webbinformatio

 79%   2017-01-27 
 
Utfallet avser 2016, andel av 
maxpoäng i undersökningen. 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

nsundersöknin
g utifrån ett 
företagarpersp
ektiv 

Medelvärde alla deltagande 
kommuner 79%. På grund av ny 
mätmetod kan utfallet inte jämföras 
med föregående år. 

Ökat 
medarbetareng
agemang 
KS, BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i 
undersökninge
n kring hållbart 
medarbetareng
agemang 

 78% 78% 77% 2016-09-14 
 
Utfallet avser 2015. 
Rapporterat värde avser hela 
Katrineholms kommun. Värdet för 
enbart bildnignsförvaltningen är 81 
vilket är en förbättring jämför med 
föregående mätning då värdet var 77. 

Tryggad 
personalförsörj
ning genom 
utvecklad 
rekrytering 
KS, BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel 
påbörjade 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts 

 68%   2017-09-14 
 
Utfallet avser perioden 2017-01-01 till 
2017-08-31 och visar antal rekryterade 
personer i förhållande till antal 
utannonserade tjänster för kommunen 
som helhet. En viss osäkerhet finns 
pga att rekryteringar ibland inte 
avslutas korrekt i systemet. Andelen 
tillsatta tjänster är därmed troligen 
något högre än redovisat utfall. 

Andel 
rekryteringar 
där tjänsten 
tillsätts med 
eftersökt 
kompetens 
enligt 
rekryteringskra
vprofilen 

    2017-09-14 
 
Rutiner håller på att utvecklas men 
indikatorn kan för närvarande inte 
mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Andel anställda 
med heltid  75,8% 73,3% 85% 2017-09-14 

 
Utfall per 2017-05-31 för kommunen 
som helhet. Andelen har ökat både för 
kvinnor och män. 

Minskad 
sjukfrånvaro 
KS, BIN, KTN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel 
sjukfrånvarotim
mar av 
ordinarie 
arbetstid, totalt 

 8,7% 9,3% 6,3% 2017-09-14 
 
Utfallet avser sjukfrånvaro bland 
tillsvidareanställda i kommunen som 
helhet under perioden 2016-12-01 
t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är 
sjukfrånvaron oförändrad för kvinnor 
men har ökat för män. 

Del av 
sjukfrånvaro 
som är längre 
än 60 dagar 

 53,2% 54,8% 43,8% 2017-09-14 
 
Utfallet avser andel av total 
sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) bland anställda i kommunen som 
helhet under perioden 2016-12-01 
t.o.m. 2017-05-31. Jämfört med 
motsvarande period föregående år är 
andelen i stort sett oförändrad både 
för kvinnor och män. 

En attraktiv 
arbetsplats för 
tryggad 
personalförsörj
ning genom 
införandet av 
"Heltid som 
norm" 
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Resultatmål/U
ppdrag 

Indikatorer  Utfall Utfall 
kvinnor 

Utfall män Kommentar 

Genom att 
använda Time 
Care Planering 
och TIme Care 
Pool ska 
förvaltningarna 
kunna lägga 
flexibla 
scheman för 
att alla 
anställda ska 
kunna ha 
heltidstjänster 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 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 ny politikerrepresentant till områdesråd 
Ordförandes förslag till beslut
Bildningsnämnden utser Milos Smitran (M) som ny politikerrepresentant till 
områdesrådet för Björkvik skola och förskola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-15 §88 att entlediga Ann Karlsson (M) från 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit politikerrepresentant i 
områdesrådet för Björkviks skola och förskola.
 

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Björkviks skola och förskola



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 BIN/2017:73 - 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
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Förslag yttrande över motion om skoldusch 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och 
föreslår kommunfullmäktige att anse motion vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas 
att nybyggnation och ombyggnation av skolor planerars så att elevernas integritet 
stärks vid duschning, Vidare att andra lösningar, exempelvis draperier prövas på 
befintliga anläggningar.

Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete med såväl KFAB och 
kommunledningsförvaltningens lokalresurssamordnare i planeringen för nybyggnation 
av de skolor som planeras. Frågan om hur omklädningsrum och duschar ska planeras 
har varit uppe till diskussion och kommer att beaktas. Studiebesök i andra kommuner 
har genomförts och genomförs där denna aspekt är en bland många. 

I skrivelsen föreslås bland annat duschdraperier. Detta har prövats men fungerar 
dessvärre inte. De rivs ner. Mellanväggar mellan duscharna fungerar heller inte då de 
inte ger det integritetsskydd som önskas. Det som behövs är separerade duschar med 
låsbara dörrar. 

Separerade duschar innebär i sin tur ganska höga investeringskostnader. Det är därför 
angeläget att det beaktas när omklädningsutrymmen med duschar måste genomgå 
grundlig renovering samt vid nybyggnation. Det senare är i nuläget aktuellt vid 
Sandbäcksskolan samt i stadens norra del.

Ärendets handlingar
 Motion om skoldusch

 

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen



Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-21

§ 181

Motion om skoldusch (KS/2016:458)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har inlämnat en motion om skolduschar. Motionen utmynnar i 
ett yrkande enligt följande:
 Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker 

elevernas integritet.

 Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum.

 Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas 
integritet.

Ärendets handlingar
 Motion från Inger Fredriksson (C), 2016-11-18
_________________



KATRI~~;EHOL~~iS KOMMUN
Kommunstyrelsen

~~rk~€6 -ff- f g

i~ ~~.~, C'~~
Qnf D-plan

Motion till kommunfullmäktige iKatrineholm om

#skoldusch
Sveriges Radio har genomfört en omfattande enkät bland landets skolor och elever. Resultatet har

redovisats i en rad nyhetsinslag som pekar på att en ökande andel elever inte duschar efter

idrottslektionerna. Det kan naturligtvis finnas olika skäl till det, men några som lyfts fram är rädslan

för att bli fotograferad eller filmad och olusten inför att visa sin nakenhet inför andra. Det handlar

alltså om den personliga integriteten, som hotas allt mer av att kamerorna är så tillgängliga i

vardagen. Att barn och ungdomar väljer att avstå från att duscha i skolan är olyckligt, särskilt som det

inte kan handla om några astronomiska summor för att förbättra miljön i omklädnings- och

duschutrymmen så att de blir tryggare.

Katrineholms kommun står inför planeringen och bygget av två större skolor. Nu finns det möjlighet

att göra rätt från början. Även vid de ombyggnader och reparationer som kommer att krävas av de

omklädningsrum som finns i dag finns det möjlighet att göra förbättringar. En enklare åtgärd kan

också vara att förse duschutrymmena med skärmar och draperier.

Centerpartiet yrkar:

Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet.

Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum.

Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas integritet.

Katrineholm 18 november 2016

~.''r—~
In r Fredriksson (C)

Centerpartiet
KATRiNEHOIM



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-08-10 BIN/2017:74 - 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
Elsemarie Hallqvist, verksamhetschef 

Bildningsnämnden

Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag:
- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor.

Bildningsförvaltningen vill tydliggöra att gymnasiekompetens fås efter avslutad 
utbildning med antingen yrkesexamen eller gymnasieexamen. Vi utgår dock från att 
motionären menar gymnasiebehörighet och har gjort vår bedömning utifrån detta.

Elever i grundskolan kan söka till högskoleförberedande program om de har lägst 
betyget E i minst 12 ämnen. För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha 
lägst betyget E i minst 8 ämnen. För övriga elever – d.v.s. de som inte når upp till lägst 
betyget E i minst 8 eller 12 ämnen är det, enligt kap 15 16§ i Skollagen 2010:800,  
kommunens ansvar att alla behöriga ungdomar erbjuds preparandutbildning, 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. I Katrineholms 
kommun erbjuds dessa utbildningar vilket också innefattar elever från Vingåkers 
kommun.

Förvaltningen hänvisar till nedanstående texter ur skollagen 2010:800 med tillägg från 
lag om ändring av skollagen (2014:530)

Bildningsförvaltningens bedömning
Ambitionen att introduktionsprogrammen ska leda över till nationella program 
underlättas om man har lokalsamordning, och är positivt i nuläget. För elever som inte 
kan vara i gymnasieskolans lokaler finns Ungdomstorgets verksamhet.

Ärendets handlingar
 Motion: Renodlad gymnasieskola
 

Ärendebeskrivning
Utdrag ur Skollagen 2010:800 med ändring 2014:430



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-08-10 BIN/2017:74 - 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 

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
8§
Varje kommun ska informera om de nationella programmen samt om möjligheterna att 
få utbildning på introduktionsprogram och vidareutbildning i form av ett fjärde 
tekniskt år.

17 kap. Behörighet
8 § 
Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gymnasieskolan i 15 kap. 5 och 6 §§ 
gäller 9-12 §§ för de olika introduktionsprogrammen.
9 § 
Preparandutbildning står öppen för ungdomar som saknar de godkända betyg som 
krävs för behörighet till alla nationella program enligt 16 kap. 30 och 31 §.
10 § 
Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända 
betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §, men från 
grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
11 § 
Yrkesintroduktion och individuellt alternativ står öppna för ungdomar som inte har de 
godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §. De 
står dock inte öppna för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion.
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar 
som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ.
12 § 
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg 
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 § och som behöver en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan 
eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever gå 
språkintroduktion. Lag (2015:246).

17 kap. Skyldighet att erbjuda utbildning
16 § Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds 
preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Utöver det som följer av första stycket ansvarar hemkommunen för att elever från 
grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alternativ, om de önskar 
sådan utbildning. Hemkommunen behöver dock inte erbjuda sådan utbildning om det 
med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.
Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 17 kap. 12 § till elever som tillhör 
gymnasiesärskolans målgrupp. Lag (2012:109).

Namn: Elsemarie Hallqvist
Titel: verksamhetschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen



Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-21

§ 180

Motion om Renodlad gymnasieskola (KS/2016:457)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag:

- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor.

Ärendets handlingar
 Motion från Mica Vemic (SD), 2016-11-17
_________________





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 BIN/2017:81 - 600 
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 över remiss hastighetsplan för 
Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen önskar inhämta synpunkter på Service och 
tekniknämndens överlämnade förslag till ”Hastighetsplan för Katrineholms kommun”. 
Planen har två delar; hastighetsplan för tätorten och hastighetsplan för kransorterna.

Bedömningen i detta remissvar begränsas till att kommentera de frågor som rör 
trafiksäkerheten utanför förvaltningens förskolor och skolor. 

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
synkronisera förslaget i Skolmiljöundersökningen med Hastighetsplanen för tätorten.

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en Skolmiljöundersökning för samtliga resterande skolor och samtliga förskolor 
samt att synkronisera denna undersökning med Hastighetsplanerna. 

Ärendets handlingar
 Hastighetsplan för tätorten
 Hastighetsplan för kransorterna
 Rapport skolmiljöundersökning Katrineholm (NTF 201611)
 
Ärendebeskrivning
Service och tekniknämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en hastighetsplan för Katrineholms kommun. Syftet är att trafiksäkerheten ska 
förbättras genom att hastigheterna bättre anpassas till trafiksituationen visavi  
kommunens byggnader och boende. Buller och utsläpp av partiklar finns med i 
bedömningen liksom bedömningar utifrån behov av framkomlighet för 
utryckningsfordon och busstrafiknät. Hastigheterna 50, 70 och 90 ska på sikt fasas ut 
och ersättas med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 BIN/2017:81 - 600 
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 

Förvaltningens bedömning
Bedömningen i detta remissvar begränsas till att kommentera de frågor som rör 
trafiksäkerheten utanför förvaltningens förskolor och skolor. 

I underlagen finns ett antal kartblad. I den del som berör tätorten finns ett kartblad som 
utgör ”förslag på nya hastigheter”. Detta kartblad är otydligt och svårtolkat. De skolor 
som har hastighetsbegränsning 30 km/h är utmärkta men inte Nyhemsskolan som har 
en påbjuden hastighetsbegränsning på 30 kilometer. Detta får tolkas som att man i 
förslaget vill förorda en ökad hastighet utanför denna skola. Vidare föreslås i nuläget 
inte några förändringar till 30 km/h utanför andra tätortsskolor och förskolor nämns 
inte. Man föreslår istället en generell hastighet på 40 km/h på sikt. 

I förslagen till förändring för kransorterna föreslås såvitt kan uttolkas, exempelvis att 
hastigheten utanför Forssjö skola och förskola ska höjas från 30 till 40 km/h. Med 
tanke på den trafiksituation som där föreligger, verkar detta direkt olämpligt. 

Bildningsnämnden vill istället hänvisa till den Skolmiljöundersökning som 2016 
genomförts av NTF i samarbete med Säker Trafik D:E:T.AB. (Se bilaga) I denna 
rapport föreslås sänkningar av hastigheterna till 30 km/h på gator utefter vissa av 
tätortens skolor. Bedömningarna beräknar sig på trafikintensitet, hastighetsmätningar 
med mera. De föreslagna förändringarna bör genomföras tämligen omgående. 
Motsvarande genomgång bör genomföras i kransortens skolor samt även utanför 
samtliga förskolor i kommunen. 

Bildningsförvaltningen anser att hastighetsplanerna, avseende situationen utanför 
kommunens skolor och förskolor måste förtydligas och att de synkroniseras med 
Skolmiljöundersökningen. Vidare bör en skolmiljöundersökning genomföras även 
utanför övriga skolor samt utanför samtliga förskolor i kommunen så att hastigheter 
snarast kan sänkas vid de skolenheter där det bedöms befogat. 

Bildningsförvaltningens förslag till åtgärder

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
synkronisera förslaget i Skolmiljöundersökningen med Hastighetsplanen för tätorten.

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en Skolmiljöundersökning för samtliga resterande skolor och samtliga förskolor 
samt att synkronisera denna undersökning med Hastighetsplanerna. 

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:kommunstyrelsen



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-06-01 KS/2017:314 - 380 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och turismnämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Remiss: hastighetsplan för Katrineholms kommun
Service- och tekniknämnden har överlämnat förslag till hastighetsplan för 
Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för beredning och slutligt fastställande i 
kommunfullmäktige. Förslaget består av två delar: hastighetsplan för tätorten samt 
hastighetsplan för kransorterna.

Kommunledningsförvaltningen bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen önskar förvaltningen inhämta synpunkter på förslaget från övriga 
nämnder samt räddningstjänsten. 

Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet och 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. 

Kommunledningsförvaltningen önskar ha yttrandena sig till handa senast den 
29 september 2017. Om nämnden bedömer att remissen inte berör det egna 
ansvarsområdet och inte har för avsikt att yttra sig, meddelas detta snarast till 
kommunledningsförvaltningen.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Bilagor:
Hastighetsplan tätorten
Hastighetsplan kransorter



Hastighetsplan för tätorten
Förslag till nya hastighetsgränser i Katrineholms kommun, 

framtagna enligt handboken Rätt fart i staden.



Titel:    Hastighetsplan för tätorten
Beställare:  Katrineholms Kommun, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt
Konsult:  Grontmij AB, Helena Johansson, Lovisa Strandlund 
Uppdragsnummer: 6263400



Sammanfattning
Uppdraget innebar att ta fram en hastighetsplan åt Katrineholms kommun genom metoden Rätt fart i staden. Hastighetsplanen 
ska fungera som ett underlag för kommunen i deras fortsatta arbete med att förbättra trafiksituationen på det kommunala 
gatunätet och utgör en del av de åtgärder som föreslås i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsplanen ska underlätta 
kommunens arbete med att införa de nya hastighetsnivåerna. Införandet av nya hastigheter har pågått i Sverige sedan 
år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska förbättras genom att hastigheterna bättre avspeglar de anspråk som 
stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på sikt fasas ut och ersättas 
med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80. 

Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som 
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen och 
bedöms även efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Uppdraget 
är avgränsat till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort. En separat rapport har även tagits fram för 
kransorterna i Katrineholm.

Analysen resulterade i att hastigheten för 40 av de 56 identifierade länkarna sänktes, 12 länkar fick höjd hastighet och 4 behöll 
sin nuvarande hastighet. Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 40 eller 60 km/tim för att bättre 
avspegla de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att sänka hastigheten uppnås positiva 
förändringar eftersom effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor eller i punkter. Det kan vara att 
förstärka gatan utifrån stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller att höja trafiksäkerheten i gc-
passager på länkar med högre hastighet. 



Foto: Hanna Maxstad
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Figur 1: Arbetsordning

1 Inledning
Syftet med denna utredning är att ta fram en hastighetsplan som Katrineholms 
kommun kan använda i sitt fortsatta arbete med att utveckla trafiksystemet för 
att nå de transportpolitiska målen. Hastighetsplanen omfattar huvudgator och 
genomfartsgator inom Katrineholms tätort. En separat rapport har tagits fram för 
kransorterna i Katrineholms kommun.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom 
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för 
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär ett 
etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt 
i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål 
togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De övergripande målen är att 
mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel. För att få bättre 
målstyrning och skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är 
de nationella målen nedbrutna till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de 
bedöms ha stor effekt på trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål 
som berör kommuner och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker 
gata definieras som en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga 
personskador, under förutsättning att gatan används enligt gällande regler. 

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten. 
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till de 
olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska målen. 

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett nytt 
hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja även de 
jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling inom området 
har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/tim i många fall 
anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och trafikmiljöer. De 
nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt fart i staden ger 
möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i hastighetsgränserna, 
samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

1.1 Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av nya 
hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda hastighetsgränser i 
steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är att underlätta arbetet med att 
anpassa trafiksystemet till staden istället för tvärtom. Genom att aktivt bedöma de 
olika hastighetsnivåerna i staden kan de nya hastighetsgränserna medverka till att 
de olika gaturummen bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, 
ökad acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska 
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden fram 
av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för framtagandet av 
hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. Rätt fart i staden har 
samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Hastighetsgränserna 
ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och transportpolitiska mål som 
påverkas av hastighetsnivån. Handboken bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter 
som definieras i TRAST:

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa

1.2 Metod och genomförandebeskrivning 

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna 
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör sig i 
rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.
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Figur 2: Livsrumsmodellen

Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och 
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form 
av gator och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter 
livsrumsmodellen. Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I 
det andra steget görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys, 
länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning.

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta det kommunala 
huvudvägnätet i Katrineholms tätort. 

En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen 
genomfördes den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering 
av gaturummen. Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga 
trafiknätsanalysen för Katrineholms tätort från 2001. Vid inventeringen 
användes:

•	 Kartunderlag för vägnätet
•	 Filmkamera

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och 
trafiksituationen identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas 
och optimeras i analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där 
karaktären i rummet ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna 
länkar. 

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En 
plats kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator 
och ett område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller 
industriområde. I Katrineholms tätort har samtliga länkar identifierats som 
sträckor. 

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den 
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de 
parametrar som finns presenterade på sidan 10. Därefter bestäms huruvida 
det finns trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som 
t.ex. fasta hinder vid vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande 
bilar. I nästa steg identifieras alla avvikande punkter som finns på sträckan 
t.ex. övergångställen och korsningar. Dessa ritas in i på karta för att kunna 
visa vart det i ett senare skede kan komma att behövas fysiska åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten om hastigheten på sträckan är en annan än den i 
punkten optimala.

I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken 
och utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att 
definiera vilken prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag, 
exempelvis biltrafiken delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och 
lokalnät. Kollektivtrafiken delas in i nät för regionbuss, stombuss 
eller stadsbuss beroende på vilken typ av busstrafik som trafikerar 
länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som primär eller 
sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För 
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder 
och avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet 
då det är mycket trafik i rörelse. 

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med 
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet. 
Trygghet baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet 
innefattar olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas, 
STRADA. Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar 
och förs in om nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta 
fordonsflöden kan dessa också föras in.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterade påbörjas 
analysen. Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en 
kvalitetsbedömning av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och 
slutligen systemanpassning.
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2 Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen ska visa de faktiska förhållandena som råder 
idag. Genom att klargöra dagens situation är det lättare att identifiera 
förändringsbehovet. I nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och 
livsrum, inventering av trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc. 

I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser 
genomförts, i denna finns 56 länkar (samtliga sträckor). Samtliga länkar 
har bedömts med avseende på tillgänglighet för biltrafik, kollektivtrafik, 
utryckningtrafik, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. 
 
 
 
 
 

2.1 Nuvarande hastighetsgränser

Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i 
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad 
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana 
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara 
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår 
vilken hastighet som är den rådande. 

Karta 1 visar dagens hastigheter. Huvudgatunätet och genomfartsgatorna har 
idag hastigheten 50 km/tim medan en del av lokalgatunätet har hastigheten 30 
km/tim. Mellan åren 2007 och 2010 har kommunen infört 30-zoner utifrån 
det förslag till indelning som gjordes i trafiknätsanlysen 2001.

Foto: Johan Nygren
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Karta 1, Befintliga Hastigheter

Befintlig hastighet

30 km/tim

50 km/tim

70 km/tim
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Figur 3: Exempel på integrerat transportrum

Figur 4: Exempel på transportrum

2.2 Stadens karaktär - inventering av livsrum

Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och 
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är 
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det 
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.

•	 Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där 
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator 
är exempel på frirum.

•	 Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade 
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen. 

•	 Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela. 
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter. 
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•	 Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas 
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid 
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•	 Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik 
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är 
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta 
transportrum.

Karta 2 visar hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut i Katrineholms 
tätort. Då det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i 
analysen har de flesta inventerade sträckorna klassificerats som integrerade 
transportrum samt transportrum. En gata i centrum har klassificerats som 
mjuktrafikrum.
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Karta 2, Livsrum

Livsrum

Mjuktrafikrum

Integrerat Transportrum 

Transportrum
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Figur 5: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten

Figur 6: Exempel på hastighetssäkrad passage.

2.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska 
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid 
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska 
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en 
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på 
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 5.

 bil/bil - möte  70 km/tim
 bil/fast hinder  60 km/tim
 bil/bil korsande 50 km/tim
 bil/gcm korsande 30 km/tim

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av 
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan 
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön. 

Karta 3 visar vilken trafiksäkerhetssituation som är dimensionerande på 
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/bil 
korsande kurs dimensionerade för val av hastighet, vilket kan förklaras 
med att det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i 
analysen. På Mejerigatan, Djulögatan och Trädgårdsgatan är bil/gcm-konflikt 
dimensionerande. Denna bedömning har gjorts då det är uppenbart att 
cyklister befinner sig i rummet utan att det finns en specifik angiven plats för 
dem.
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Karta 3, DTSS

DTSS
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Bil/fast hinder

Bil/korsande kurs

Bil/gcm
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2.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär den lätthet med vilken privatpersoner, verksamheter 
och organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur 
trafiksystemet och bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra. 
Samverkan och genhet är viktiga faktorer för att uppnå tillgänglighet. 
Transporter av gods, varor och människor måste fungera på ett enkelt och 
smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i trafikrummet då 
de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de 
olika trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön) 
kvalitetsnivå.

2.5 Biltrafik

I Katrineholms tätort är vägnätet uppdelat i genomfartsvägar, huvudgator 
och uppsamlingsgator. Genomfartsvägarna är av stor vikt för pendlartrafiken 
där Vingåkersvägen, Stockholmsvägen och Norrköpingsvägen används mest 
frekvent. Här är anspråken på hastighet särskilt stora för att tillgängligheten 
genom restiderna kan hållas nere. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga 
upp trafiken från uppsamlingsgatorna och de mindre villagatorna. Dessa 
kräver därför högre standard och hastighet samt bättre framkomlighet i 
jämförelse med uppsamlingsgatorna.

2.6 Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste 
tillgängligheten vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta 
körtider och korta restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en 
hög tillgänglighet, t.ex. hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att 
öka kollektivtrafikens attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att 
använda och ha kortare restider. 

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid 
de viktigaste parametrarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det 
är många parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på 
en specifik sträcka inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor 
kompenserar varandra och ger en accepterad restid. Vad som är acceptabel 
restid behandlas inte i denna analys.

Karta 4 visar kollektivtrafiknätet. I Katrineholms tätort är finns ingen 
uppdelning av kollektivtrafiknätet i primärt och sekundärt linjenät då inga 
linjer har högre prioritet än andra. Samtliga busslinjer har klassats som 
stadsbussar.
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Karta 4, Kollektivtrafik

Kollektivtrafiknät
Stadsbuss
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2.7 Utryckningstrafik

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är 
den tid från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och 
påbörjar sitt arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och 
angreppstid, där den viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som 
påverkar körtiden är sträckans längd, framkomlighet och hastighet. 

Karta 5 visar de primära och sekundära vägarna för utryckningstrafiken. 
Utryckningsnätet har i dagsläget god framkomlighet på alla utryckningsvägar.

2.8 Trygghet

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra 
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning 
som bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger 
trygghet i form av närvaro.

2.9 Miljö och hälsa

Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från 
både däck och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner. 
Vid större olyckor kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa 
aspekter påverkas av hastigheten, exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt 
proportionerlig mot bränsleförbrukningen som i sin tur beror av hastigheten. 
Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är även de relaterade till 
hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.

Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta 
beror på att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller 
från personbilar och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet 
ner till 30 km/tim vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger 
nära gränsvärdet bör hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god 
(gul) kvalitet ligger mellan 56 och 65 dBA och för låg kvalitet över 65 dBA.

Kommunen har inga aktuella bullermätningar, dock finns en 
kvalitetsbedömning av bullervärdena i den befintliga trafiknätsanalysen från 
2001. Där har värdena beräknats fram utifrån tidigare trafikmätningar. 
Jämförelser mellan trafikflödesmätningar och stickprov för de större gatorna 
som tidigare haft problem har gjorts. Då en del nya större länkar för 
biltrafik har byggts inom tätorten med avsikt att minska genomfartstrafiken 
kan bullersituationen ha förändrats på dessa. Inga andra bulleråtgärder, 
exempelvis bullerskärmar, har genomförts sedan trafiknätsanalysen togs fram 
2001.

Katrineholms kommun har inga mätningar på luftföroreningar.

Foto: Hanna Maxstad
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Karta 5, Utryckningsnät
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3 Analys
Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för 
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är 
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg 
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett 
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya 
hastighetsgränserna ska användas om möjligt. 

•	 Nulägesanalys
•	 Länkoptimering
•	 Nätanpassning
•	 Systemanpassning

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som 
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgräns som 
föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens 
anspråk tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul 
nivå innebär mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms 
kunna godtas ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg 
kvalitet och att anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder 
planeras.

3.1 Kvalitetsbedömning av nuläge

Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen. 
Där det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de 
kommande analysstegen.

I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet. Resultatet 
av analysen visar att 28 delsträckor inom Katrineholms tätort fick låg kvalitet. 
Det är framförallt buller som får låg kvalitet då flera av de gatorna som ingår 
i inventeringen är genomfartsgator med relativt stora fordonsflöden och en 
hög andel tung trafik. Tre delsträckor fick låg kvalitet på trafiksäkerhet där 
hastigheten är 50 km/tim och DTSS är klassad som gång och cykel.

Utöver sträckor som fick låg kvalitet tillkommer 29 sträckor som fick mindre 
god kvalitet. Mindre god kvalitet förekommer främst på tillgänglighet för 
biltrafiken men även på buller samt två på trafiksäkerhet.

•	 Mindre god kvalitet: 29
•	 Låg kvalitet: 28

3.2 Länkoptimering

I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala 
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna 
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

Resultatet av länkoptimeringen blev 25 röda länkar med låg kvalitet och 
29 gula länkar med mindre god kvalitet. Att så många låga kvaliteter 
kvarstår beror på att de berör buller, denna kvalitet påverkas inte av en 
hastighetssänkning då det framförallt är andra förutsättningar som påverkar 
bullerproblematiken, som trafikmängden.

•	 Mindre god kvalitet: 29
•	 Låg kvalitet: 25

3.3 Nätanpassning

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att 
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där 
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas 
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning 
undvikas.

För att anpassa trafiksystemet till ett sammanhängande gatunät utan allt 
för många hastighetsgränser gjordes ett antal höjningar och sänkningar av 
hastigheten. Då vissa sträckor justeras från sin optimala hastighet tillkommer 
en del nya kvalitetsavvikelser. Nätanpassningen resulterade i en ökning av 
mindre goda och låga kvaliteter.
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•	 Mindre god kvalitet: 33 
•	 Låg kvalitet: 28 

3.4 Systemanpassning

I enlighet med handboken Rätt fart i staden ska det inom tätorten på sikt 
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50, 
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid 
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där 
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för 
att passa varandra och systemet. 

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra 
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att 
analysera konsekvenserna  av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för 
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas 
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå 
för att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet. Katrineholms 
kommun har valt att prioritera trafiksäkerheten i denna analys vilket medför 
att tillgängligheten för framför allt biltrafiken blir mindre god på flera sträckor. 

I systemanpassningen har antalet mindre goda kvaliteter ökat till 55 stycken. 
Ökningen beror framför allt på att biltrafiken har fått sämre framkomlighet 
till följd av att hastigheten har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim på många 
delsträckor.

•	 Mindre god kvalitet: 55
•	 Låg kvalitet: 26 

 
 
 
 

3.5 Pröva tillgänglighetsanspråken

När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken 
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som 
systemanpassningen resulterat i. 

För utryckningstrafiken får flera av de primära utryckningsvägarna mindre 
god kvalitet. Detta bör dock inte påverka insatstiden för utryckningstrafiken 
i någon större omfattning. Om de nya hastigheterna kräver fysiska 
åtgärder för att dämpa hastigheten är det viktigt att dessa utformas så att 
framkomligheten för utryckningstrafiken säkras.

För kollektivtrafiken får alla delsträckor god kvalitet. Eftersom 
Katrineholm endast trafikeras av stadsbuss så påverkas kvaliteten inte av 
hastighetssänkningarna.
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4 Genomförande

4.1 Avvikelser

Kvalitetsavvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå. 
Kvalitetsavvikelser kan förekomma i sträcka och i punkt. 
 

•	 Kvalitetsavvikelser på sträcka innebär att någon av de fem kvaliteterna 
(bil, kollektivtrafik, utryckningstrafik, luft, buller) fått mindre god 
eller låg kvalitet.

•	 Kvalitetsavvikelse i punkt avser korsningspunkter och övergångsställen 
som har lägre hastighetsanspråk än hastigheten på länken

I Katrineholms tätort är många åtgärder redan vidtagna på 
kvalitetsavvikelserna i punkt, i form av hastighetssäkrade övergångsställen 
och passager.  

På 39 delsträckor har har en eller flera stadsbyggnadskvaliteter mindre 
god kvalitet. De gula kvalitetsavvikelserna på sträcka består främst av 
mindre god framkomlighet för biltrafiken till följd av att flera hastigheter 
har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim. Detta kan godtas då det innebär 
att trafiksäkerheten erhåller god kvalitet. På 13 delsträckor erhålls mindre 
god kvalitet avseende buller. Övriga stadsbyggnadskvaliteter får god 
kvalitet på samtliga delsträckor. De röda kvalitetsavvikelserna består av 
låg kvalitet avseende buller. På vissa delsträckor kommer bullernivåerna 
förbättras i samband med att Östra förbifarten öppnar. Kompletteringar av 
bullermätningar behövs för att få en bättre uppfattning om problemet.

I Katrineholms tätort finns 20 avvikande punkter med mindre god eller låg 
kvalitet gällande trafiksäkerhet som behöver åtgärdas. Punkterna består av 
passager där gående och cyklister korsar vägnätet och hastighetsanspråket är 
högre än 30 km/tim. Kvalitetsavvilkelser i punkt redovisas på karta 6. 

4.2 Hastighetsplan

Hastighetsplanen anger vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på lång 
sikt i Katrineholms tätort (se karta 6). Förslaget innebär att kommunen 
sänker hastigheten på 40 stycken delsträckor och höjer hastigheten på 12 
stycken delsträckor. Genom att sänka hastighetsnivåerna uppnås flera positiva 
förändringar för trafiksäkerheten. 

4.3 Åtgärder på kort och lång sikt

Vid införandet av nya hastigheter eftersträvas att genomförandet sker 
samtidigt i hela kommunen då det får störst genomslagskraft och är mest 
effektivt. Skulle kommunen inte kunna genomföra samtliga åtgärder samtidigt 
bör man prioritera de platser med störst avvikelser. Kvaliteten låg (röd) bör 
åtgärdas inom rimlig tid, den kvalitetsnivån bör ej accepteras. Mindre god 
kvalitet bör åtgärdas på sikt för att uppnå god kvalitet. 

Man bör kontrollera om de föreslagna hastigheterna är genomförbara eller 
inte. Detta görs genom att bedöma om den föreslagna hastighetsnivån 
överensstämmer med gatans utformning. Vissa gator kan vara för smala 
respektive för breda för den föreslagna hastigheten, detta gör att den 
föreslagna hastighetsnivån inte är aktuell förrän en ombyggnad har gjorts. I 
figur 7 redovisas åtgärdsförslag för respektive gata.

4.4 Nästa steg i genomförandet

Genomförandet av hastighetsplanen sker genom en process där det är viktigt 
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner, 
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. Införandet av hastighetsplanen 
bör ske i samråd med dessa. 

Införandet av nya hastigheter innebär kostnader för kommunen. Nya 
hastighetsskyltar kommer att krävas samt fysiska åtgärder för att de nya 
hastighetsgränserna ska efterlevas och trafiksäkerheten höjas. Bågar, stolpar 
samt skyltar kan återanvändas på platser där hastigheten ändras. 
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Kostnaden kommer att variera beroende på om kommunen väljer att 
genomföra åtgärderna som krävs för införandet av de nya hastigheterna 
etappvis eller samtidigt i hela kommunen. Att genomföra alla förändringar 
på en och samma gång innebär att förvirring och otydlighet lättare undviks. 
Ett etappvis genomförande t.ex. område för område kan medföra till ökad 
plottrighet under en period samt otydlighet mot trafikanterna. Dock kan det 
vara lättare att starta upp processen med ett etappvis genomförande.

Nästa steg för kommunen är att få ett politiskt beslut för att komma vidare 
med arbetet att införa de nya hastighetsgränserna i kommunen.
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Karta 6, Hastighetsplan och kvalitetsavvikelser i punkt

Hastighetsplan - förslag på nya hastigheter

30 km/tim 
 
40 km/tim inom tätbebyggd områdesgräns
 
60 km/tim inom tätbebyggd områdesgräns 
 
80 km/tim

100 km/tim

Tätbebyggd områdesgräns



Hastighetsplan för kransorterna
Förslag till nya hastighetsgränser i Katrineholms kommun, 

framtagna enligt handboken Rätt fart i staden.



Titel:    Hastighetsplan för kransorterna
Beställare:  Katrineholms Kommun, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt
Konsult:  Grontmij AB, Helena Johansson, Lovisa Strandlund 
Uppdragsnummer: 6263400



Sammanfattning
Uppdraget innebar att ta fram en hastighetsplan åt Katrineholms kommun genom metoden Rätt fart i staden. Införandet av nya 
hastigheter har pågått i Sverige sedan år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska förbättras genom att hastigheterna bättre 
avspeglar de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på 
sikt fasas ut och ersättas med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80. 

Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som 
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen och 
bedöms efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Uppdraget är 
avgränsat till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort samt för kransorterna i Katrineholms kommun. 
Analysen för tätorten redovisas i en separat rapport. De kransorter som ingår i analysen är: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, 
Strångsjö, Valla och Äsköping. Då Trafikverket är väghållare för huvudgatorna genom kransorterna kan denna analys betraktas 
som ett underlagsmaterial för kommunen i diskussionen kring hastigheter med Trafikverket.

Analysen resulterade i att hastigheten för totalt 33 länkar i de sju kransorterna sänktes. Totalt har 41 länkar studerats, 6 länkar 
fick höjd hastighet och 2 behöll sin nuvarande hastighet. Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 30, 
40 eller 60 km/tim för att bättre avspegla de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att 
sänka hastigheten uppnås positiva förändringar eftersom effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor 
eller i punkter. Det kan vara att förstärka gatan utifrån stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller 
att höja trafiksäkerheten i GC-passager på länkar med högre hastighet. 



Foto: Hanna Maxstad
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Figur 1: Arbetsordning

1. Inledning
Syftet med denna utredning är att ta fram en hastighetsplan som 
Katrineholms kommun kan använda i sitt fortsatta arbete med att utveckla 
trafiksystemet för att nå de transportpolitiska målen. Hastighetsplanen 
omfattar huvudgator och genomfartsgator inom kransorterna Bie, Björkvik, 
Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Äsköping.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom 
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för 
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär 
ett etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller 
skadas allvarligt i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya 
transportpolitiska mål togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De 
övergripande målen är att mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna 
inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel. För att få bättre målstyrning och skapa långsiktighet 
och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är de nationella målen nedbrutna 
till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de bedöms ha stor effekt på 
trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål som berör kommuner 
och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker gata definieras som 
en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga personskador, under 
förutsättning att gatan används enligt gällande regler. 

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten. 
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till 
de olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska 
målen. 

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett 
nytt hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja 
även de jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling 
inom området har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/
tim i många fall anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och 

trafikmiljöer. De nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt 
fart i staden ger möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i 
hastighetsgränserna, samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

1.1 Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av 
nya hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda 
hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är 
att underlätta arbetet med att anpassa trafiksystemet till staden istället för 
tvärtom. Genom att aktivt bedöma de olika hastighetsnivåerna i staden 
kan de nya hastighetsgränserna medverka till att de olika gaturummen 
bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, ökad 
acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska 
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden 
fram av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för 
framtagandet av hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. 
Rätt fart i staden har samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv 
stad). Hastighetsgränserna ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter 
och transportpolitiska mål som påverkas av hastighetsnivån. Handboken 
bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter som definieras i TRAST:

•	 Stadens karaktär
•	 Tillgänglighet
•	 Trygghet
•	 Trafiksäkerhet
•	 Miljö och hälsa
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Figur 2: Arbetsordning

1.2 Metod och genomförande

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna 
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör 
sig i rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.
Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och 
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form av gator 
och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter livsrumsmodellen. 
Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I det andra steget 
görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys, länkoptimering, 
nätanpassning och systemanpassning.

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta huvudvägnätet i kransorterna där 
Trafikverket är väghållare. 

En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen genomfördes 
den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering av gaturummen. 
Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga trafiknätsanalysen för 
Katrineholms kransorter från 2001. Vid inventeringen användes:

•	 Kartunderlag för vägnätet.
•	 Filmkamera

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och trafiksituationen 
identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas och optimeras i 
analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där karaktären i rummet 
ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna länkar. 

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En plats 

kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator och ett 
område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller industriområde. 
I kransorterna har samtliga länkar identifierats som sträckor. 

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den 
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de parametrar 
som finns presenterade på sidan 6. Därefter bestäms huruvida det finns 
trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som t.ex. fasta hinder vid 
vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande bilar. I nästa steg identifieras 
alla avvikande punkter som finns på sträckan t.ex. övergångställen och korsningar. 
Dessa ritas in i på karta för att kunna visa vart det i ett senare skede kan komma 
att behövas fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten om hastigheten på 
sträckan är en annan än den i punkten optimala.

I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken och 
utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att definiera vilken 
prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag, exempelvis biltrafiken 
delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och lokalnät. Kollektivtrafiken delas 
in i nät för regionbuss, stombuss eller stadsbuss beroende på vilken typ av 
busstrafik som trafikerar länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som 
primär eller sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För 
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder och 
avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet då det är 
mycket trafik i rörelse. 

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med 
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet. Trygghet 
baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet innefattar 
olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas, STRADA. 
Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar och förs in om 
nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta fordonsflöden kan 
dessa också föras in.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterats påbörjas analysen. 
Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en kvalitetsbedömning 
av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och slutligen systemanpassning. 
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Befintlig hastighet
30 km/tim
50 km/tim
70 km/tim
80 km/tim

2. Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen ska visa de faktiska förhållanden som råder 
idag. Genom att klargöra dagens situation är det lättare att identifiera 
förändringsbehovet. I nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och 
livsrum, inventering av trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc. 

I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser 
genomförts, i denna finns totalt 41 länkar (samtliga sträckor) för de sju 
kransorterna. Samtliga länkar har bedömts med avseende på tillgänglighet för 
bil, kollektivtrafik, utryckning, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. 

Kransort Antal länkar
Bie 4

Björkvik 7

Förssjö 5

Sköldinge 10

Strångsjö 7

Valla 5

Äsköping 3

2.1 Nuvarande hastighetsgränser

Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i 
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad 
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana 
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara 
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår 
vilken hastighet som är den rådande. 

Karta 1 visar dagens hastigheter i kransorterna. Huvudgatunätet och 
genomfartsgatorna är idag reglerade med hastigheten 50 km/tim närmast 
bebyggelse och 70 km/tim på övriga sträckor.

Karta 1, Befintlig Hastighet

Forssjö

Sköldinge
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Karta 1, Befintlig Hastighet

Bie

VallaÄsköping

Strångsjö

Björkvik
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Livsrum

Integrerat Transportrum 
Transportrum

2.2 Stadens karaktär - inventering av livsrum

Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och 
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är 
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det 
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.

•	 Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där 
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator 
är exempel på frirum.

•	 Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade 
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen. 

•	 Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela. 
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter. 
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•	 Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas 
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid 
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•	 Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik 
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är 
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta 
transportrum.

Karta 2 visar vilken hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut 
i Katrineholms kransorter. Då det enbart är huvudgatunätet och 
genomfartsgatorna som ingår i analysen är alla inventerade sträckorna 
klassificerats som integrerade transportrum samt transportrum.

Karta 2, Livsrum
Forssjö

Sköldinge
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Sköldinge

Karta 2, Livsrum
Äsköping

Bie

Valla

Strångsjö

Björkvik
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DTSS
Bil/möte
Bil/fast hinder
Bil/korsande kurs
Bil/gcm

2.3  Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska 
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid 
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska 
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en 
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på 
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 4.

 bil/bil - möte  70 km/tim
 bil/fast hinder  60 km/tim
 bil/bil korsande 50 km/tim
 bil/gcm korsande 30 km/tim

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av 
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan 
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön. 

Vid bedömningen av DTSS identifierades först bil/gcm-konflikt och bil/bil- 
korsande kurs då dessa är lätta att definiera. Därefter fortgick arbetet med att 
definiera alla länkar som var begräsade av bil/fast hinder och bil/möte. 

Karta 3 visar vilken trafikssäkerhetssituation som är dimensionerande på 
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/möte 
dimensionernade för val av hastighet, vilket kan förklaras med att det enbart 
är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i analysen. Även bil/gcm-
konflikt förekommer då det är uppenbart att cyklister befinner sig i rummet 
utan att det finns en specifik angiven plats för dem. I många av kransorterna 
saknas gång- och cykelbanor.

Karta 3, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation
Forssjö

Sköldinge

Figur 3: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten
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Karta 3, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation
VallaÄsköping

Strångsjö

Björkvik
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2.4  Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär med den lätthet som privatpersoner, verksamheter och 
organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur trafiksystemet och 
bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra. Samverkan och genhet är viktiga 
faktorer för att uppnå tillgänglighet. Transporter av gods, varor och människor måste 
fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i 
trafikrummet då de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de olika 
trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön) kvalitetsnivå.

2.5  Biltrafik

I tätorterna består vägnätet främst av huvudgator och lokalgator. I analysen ingår 
endast huvudgatorna. Trafikverkets vägar angränsar till samtliga kransorter. Då 
orterna är relativt små finns inga större anspråk på hastighet eftersom restiderna 
inom kransorterna är korta. Huvuddelen av restiden för invånarna i kransorterna är 
på Trafikverkets vägar. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga upp trafiken från 
uppsamlingsgator och mindre villagator.

2.6  Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste tillgängligheten 
vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta körtider och korta 
restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en hög tillgänglighet, t.ex. 
hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att använda och ha kortare 
restider. 

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid de 
viktigaste paramterarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det är många 
parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på en specifik sträcka 
inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor kompenserar varandra och ger 
en accepterad restid. Vad som är acceptabel restid behandlas inte i denna analys.

Karta 4 visar kollektivtrafiknätet i kransorterna. Dessa trafikeras endast av 
regionbussar eller landsortstrafik. 

2.7  Utryckningstrafik

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är den tid 
från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och påbörjar sitt 
arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och angreppstid, där den 
viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som påverkar körtiden är sträckans 
längd, framkomlighet och hastighet. För utryckningstrafiken tar det relativt lång tid 
att nå många av kransorterna från Katrineholms tätort. Inom kransorterna kan de nå 
sina målpunkter snabbt.

2.8  Trygghet

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra 
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning som 
bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger trygghet i 
form av närvaro. 

2.9  Miljö och hälsa

Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från både däck 
och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner. Vid större olyckor 
kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa aspekter påverkas av hastigheten, 
exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt proportionerlig mot bränsleförbrukningen 
som i sin tur beror av hastigheten. Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är 
även de relaterade till hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.

Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta beror på 
att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller från personbilar 
och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet ner till 30 km/tim 
vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger nära gränsvärdet bör 
hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god kvalitet ligger mellan 56 och 65 
dBA och för låg kvalitet över 65 dBA. I samtliga kransorter finns tidigare beräknade 
bullervärden som togs fram i arbetet med trafiknätsanalysen 2001. Dessa visar att 
bullernivåerna ligger under 55 dBA. Katrineholms kommun har inga mätningar på 
luftföroreningar.



15

Kollektivtrafiknät
Regionbuss

Karta 4, Kollektivtrafiknät
VallaÄsköping

Strångsjö

Björkvik
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Bie

3. Analys
Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för 
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är 
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg 
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett 
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya 
hastighetsgränserna ska användas om möjligt. Även avvikelser dentifieras och 
åtgärder föreslås. 

•	 Nulägesanalys
•	 Länkoptimering
•	 Nätanpassning
•	 Systemanpassning

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som 
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgränser 
som föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens 
anspråk tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul 
nivå innebär mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms 
kunna godtas ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg 
kvalitet och att anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder 
planeras.

3.1 Kvalitetsbedömning av nuläge

Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen. 
Där det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de 
kommande analysstegen.

I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet. 
Många länkar har mindre god tillgänglighet för biltrafiken samtidigt som 
trafiksäkerheten har låg kvalitet. För övriga kvaliteter som trygghet och 
karaktär fick samtliga länkar god kvalitet. Totalt fanns 17 röda och 38 gula 
kvalitetsbrister. 

Forssjö

Sköldinge
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•	 Mindre god kvalitet: 38
•	 Låg kvalitet: 17

Avvikelserna består främst i att det finns många sträckor med 50 km/tim 
som är IT eller T och där oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik med 
fordon. Kvalitetsavvikelser för punkter som korsningar och övergångsställen 
tillkommer men analyseras inte förrän i systemanpassningsskedet.

3.2 Länkoptimering

I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala 
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna 
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

Resultatet av länkoptimeringen blev 0 röda länkar med låg kvalitet och 45 gula 
länkar med mindre god kvalitet, till skillnad från nulägesanalysens 17 st röda 
och 38 st gula. En länk kan ha fler än en avvikelse. Efter optimeringen var 
majoriteten av vägarna optimerade vid 40 eller 60 km/tim. 

•	 Mindre god kvalitet: 45
•	 Låg kvalitet: 0

3.3 Nätanpassning

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att 
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där 
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas 
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning 
undvikas. 

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra 
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att 
analysera konsekvenserna  av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för 
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas 
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå för 
att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet. 

•	 Mindre god kvalitet: 43
•	 Låg kvalitet: 1

3.4 Systemanpassning

I enlighet med Rätt fart i staden- handboken ska det inom tätort på sikt 
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50, 
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid 
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där 
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för 
att passa varandra och systemet.  

•	 Mindre god kvalitet: 43
•	 Låg kvalitet: 1

3.4.1 Pröva tillgänglighetsanspråken 
När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken 
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som 
systemanpassningen resulterat i. Förändringarna av hastigheterna i förslaget 
bör inte påverka utryckningstrafikens insatstid i någon större omfattning. 

Inga anpassningar gjordes efter prövningen, de avvikelser som finns anses 
vara acceptabla med de försutsättningar som antagits i analysen.

3.5 Hastighetsplan

Efter avslutad analys ges förslaget till hastighetsplanen enligt karta 
5 där sammanlagt ändrar 39 st länkar hastighet. Genom att sänka 
hastighetsnivåerna ökar bl.a. trafiksäkerheten. 
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4. Genomförande
Genomförbarheten för de nya hastigheterna bör kontrolleras. Detta görs 
genom att bedömma om den föreslagna hastighetsnivån överensstämmer med 
gatans utformning. Vissa gator kan vara för smala respektive för breda för 
den föreslagna hastigheten, detta gör att den föreslagna hastighetsnivån inte 
är aktuell förrän en ombyggnad har gjorts.

Genomförandet av en hastighetsplan sker genom en process där det är viktigt 
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner, 
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. I kransorterna är Trafikverket 
väghållare och därmed den part som bestämmer och beslutar om 
hastigheterna. Katrineholms kommun kan med denna framtagna analys 
påverka och samarbeta beträffande hastigheterna i kransorterna.

Kommunen bör sänka hastigheten på lokalgator, uppsamlingsgator och 
villagator till 30 km/tim eller 40 km/tim i samband med att Trafikverket 
ändrar hastigheten på huvudgatunätet.

4.1 Avvikelser

Avvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå. Det kan 
både handla om stadsbyggnadskvalitet och länkar som skiljer sig från de 
omgärdande länkarna. 

I förslaget till hastighetsplan finns det 1 röd kvalitetsavvikelse (låg kvalitet) 
och 43 gula kvalitetsavvikelser (mindre god kvalitet). Biltrafiken får mindre 
god tillgänglighet (gul kvalitetsavvikelse) på många av sträckorna eftersom 
hastigheten har sänkts från 50 till 40 km/tim.

Karta 5, Hastighetsplan
Forssjö

Sköldinge

Hastighetsplan - förslag på 
nya hastigheter

30 km/tim 
 
40 km/tim inom tätbebyggd 
områdesgräns
 
60 km/tim inom tätbebyggd 
områdesgräns 
 
80 km/tim

100 km/tim

Tätbebyggd områdesgräns
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Sköldinge

Karta 5, Hastighetsplan
VallaÄsköping

Strångsjö

Björkvik
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Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-14 /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
Redovisning av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§35 - 44 2017, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-09-26
 



 
DELEGATIONSBESLUT 
 

 
 

1 (2) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2017-09-26  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   
 

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens 
sammanträde 2017-09-26 
Ordförande  
§ Beslut Beslutande 
2017:35 
 

• Avslag ansökan om uppskjuten skolstart Johan Söderberg 

2017:36 • Avslag ansökan om uppskjuten skolstart Johan Söderberg 
 

2017:37 • Brådskande ärende enl KL 6 kap 36§ (förlängd 
ansökningstid kvalitetspriset) 

Johan Söderberg 

2017:38 • Preliminärantagning läsåret 2017/18 
• Slutantagning läsåret 2017/18 
• Antagning gymnasiesärskolan läsåret 2017/18 
• Överenskommelse samverkan Skolverket 

Katrineholms kommun uppdraget samverkan 
bästa skola 

 

  
Förvaltningschef 
§ Beslut Beslutande 
2017:39 
 

• Överenskommelse samverkan Skolverket 
Katrineholms kommun uppdraget samverkan 
bästa skola 

• Hyreskontrakt Kulturskolan 
• Övriga avtal 

- Kopiering och tillgängliggörande i skolorna 
- Konsulttjänst genomlysning av  
gymnasieskolans ekonomistyrning 
- Konsulttjänst utbildning "Alla ska med-
ELOF" 
- Konsulttjänst utbildning "BFL" 

      - Smartboards 

Helene Björkqvist 
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 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2017-09-26  

 
 

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef  
§ Beslut Beslutande 
2017: 
 

• Avtal elever 
o Sala kommun 

• Övriga avtal 
o Handledning kuratorer 

• Omsorg kvällar, nätter och helger (8 beslut) 
• Mottagande av elev i grundsärskola 
• Utse beslutsattestanter, ansvar 60* 
• Sökande gymnasieskolan 

o Dispens från kravet godkänt betyg 
engelska 

o Mottagande elever från andra kommuner 
o Yttranden sökande till andra kommuner 

Bitr. förvaltnings-
chef/verksamhetschef 
Jörgen Rüdeberg 

 
Rektor / förskolechef 

§ Beslut Beslutande 
2017:41 
 

• Antagning vid senare tidpunkt (2 elever) 
• Byte av studieväg inom kommunen (3 elever) 

Mikael Örning 
 
 

2017:42 • Antagning vid senare tidpunkt (3 elever) 
• Byte av studieväg inom kommunen (1 elev) 
 

David Rytter 

2017:43 • Antagning vid senare tidpunkt Catharina Lundqvist 
 

2017:44 • Antagning vid senare tidpunkt (21 elever) 
• Byte av studieväg inom kommunen (7 elev) 
• Förlängd undervisning på nationellt program (3 

elever) 

Anne-Maj Kihlstrand 

 
 
Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande 
behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§ 
 
Inkomna under perioden 10 augusti till 13 september 2017. 
 
Skolenhet 
 

Antal under perioden Antal läsåret 17/18 

Västra F-6, fritids 1 1 
Skogsborg F-6, fritids 16 16 
Nyhem F-6, fritids 4 + 1 från vt-17 4 
Järvenskolan Tallås 2 2 
Duveholm gymnasiesär 1 1 
Katrineholms Tekniska College 1 från vt-17 - 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-13 /Ärendebeteckning/  
- 
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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 10 augusti till 13 september 2017.

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



 

INKOMNA 
SKRIVELSER OCH 
PROTOKOLL 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 
 

2017-09-26  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 
 

 
Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde 2017-09-26 
1 Kommunfullmäktige 

 §135 Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen 
 

2 Kommunstyrelsen 
 §152 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
 kommunfullmäktige 2018 
 

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kontrollrapport livsmedelsanläggning Fritidslokalen Gruvan 
- Tillsyn förskolor (Asplunden och Häringe) 
- Beslut om föreläggande efter tillsyn (6 skolor) 
- Beslut gällande hälsoskyddstillsyn 2017 (3 skolor) 
- Samrådsredogörelse detaljplan del av kvarteret Pionen 

 
4 Statens Offentliga Utredningar 

 Intervjuer inom ramen för översynen av skolmyndigheterna 
 



 

PROTOKOLL 
OMRÅDESRÅD OCH 
PROGRAMRÅD 
 

 
 

1 (1) 
 Datum  

BILDNINGSNÄMNDEN 2017-09-26  

 
 
Vår handläggare   
Agneta Svallin, nämndsekreterare   

 
 

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd 
bildningsnämndens sammanträde 2017-09-26 
Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
inkomna till förvaltningen under perioden 10 augusti till 13 september 2017. 
 
Samordningsområde Nord Datum 

Förskolor Norr 2 
Östra skolan 
 

2017-05-10 
2017-09-05 
 

 
Samordningsområde Öst  

---  
 

 
Samordningsområde Syd  

---  
 

 
Samordningsområde Väst  

---  
 

 
Samordningsområde år 7-9  

---  
 

 
Samordningsområde gymnasiet  

Fordon- och transportprogrammet 
 

2017-04-07 
 

 
Övriga  

---  
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