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§ 15 Utredning Strångsjö skola
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§ 15 BIN/2023:23

Utredning Strångsjö skola 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta all verksamhet, F-6 och 
fritidshem, från Strångsjö skola till Forssjö skola från och med höstterminen 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Petri 
Ogenholt (KD), Rickard Hermansson (SD), Banu Arslan (L) och Henrik Gullstrand (V)

Skriftlig reservation från Victoria Barrsäter (C), Petri Ogenholt (KD), Banu Arslan (L) och 
Rickard Hermansson (SD) redovisas som bilaga A.  

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Hösten 2020 noterade bildningsförvaltningen en kraftig minskning av de redan låga 
antalen inskrivna elever på Strångsjö skola. De kommande tre mätningarna bekräftades 
indikationerna av att antalet elever inskrivna på Strångsjö skola sjunker och i slutet av år 
2022 kunde förvaltningen konstatera att trenden håller i sig sju mätningar i rad.

Till hösten 2023 bedömer bildningsförvaltningen att endast cirka 40 elever kommer att 
vara inskrivna på Strångsjö skola; en siffra som ständigt har minskat sedan höstterminen 
2020. De årskurser som främst är berörda av det sjunkande elevantalet är årskurs 4-6.

Samtidigt har bildningsförvaltningen under flera års tid haft svårigheter med rekrytering 
av behöriga lärare till Strångsjö skola. I samband med de vikande elevantalen fortsatte 
rekryteringsproblematiken för att sedan eskalera till utomordentliga svårigheter under 
de sista åren. I skrivande stund är endast en pedagog på skolan behörig för uppdraget i 
förskoleklass medan skolan till höstterminen 2023 står inför en rekrytering av hela 
personalstyrkan.

Bildningsförvaltningen har på grund av denna situation fått i uppdrag av 
bildningsnämnden att göra en utredning med syfte att identifiera metoder för att möta 
dessa strukturförändringar och komma med förslag på insatser för att i framtiden 
kvalitetssäkra en trygg, likvärdig skola med hög utbildningskvalitet för alla elever.

Utredningens innehåll

Utredningen inleds i kapitel 1 med en bakgrund till uppdraget samt en beskrivning av 
problemområdet. Vidare redogörs i samma kapitel för utredningens syfte, 
frågeställningar, mål och centrala begrepp som har använts i utredningen. 

Comfact Signature Referensnummer: 1551474



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2023-02-14 4 (7)

Ordförandens sign Justerandes sign

I kapitel 2 presenteras det lagstöd, lagkrav och teoriförankring som utredningen bygger 
på, följt av utredningens metod i kapitel 3. Utredningen använder sig sedan av dessa 
metoder, teorier och lagar för att analysera och diskutera resultat i kapitel 4 och kapitel 
5. Utredningen baseras på både kvalitativa underlag som intervjuer, fokussamtal och 
enkäter och på kvantitativa underlag gällande såväl elevunderlag över tid, ekonomiska 
förutsättningar bland andra.

Totalt har följande insatser med direkt koppling till utredningen genomförts i form av:

 Fokussamtal med vårdnadshavare till barn inskrivna på skolan

 Fokussamtal med elever inskrivna på skolan

 Fokussamtal med personal på skolan

 Fokussamtal med sakkunniga

 Intervjuer med vårdnadshavare vars barn slutat på skolan

 Intervjuer med personal som slutat på skolan

 Ett antal enkätundersökningar över år bland elever, personal och 
vårdnadshavare

 Ekonomisk kartläggning 

 Demografisk kartläggning

 Kartläggning av undervisningskvalitet och måluppfyllelse

Yrkeskategorier som har ingått i de olika undersökningarna är följande:

 Pedagogisk personal på skolan

 Administrativ personal

 Rektor på skolan

 Verksamhetschef för grundskola F-9

 Enhetschef för enheten för administrativt stöd

 Enhetschef för enheten för verksamhetsutveckling

 Sakkunniga inom pedagogik

 Ekonom för grundskola

 Avdelningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Avdelningschef på Service- och Teknikförvaltningen

I kapitel 4 redogörs för resultatet och analysen av insamlat material, vilket följs av 
resultatdiskussion som presenteras i kapitel 5 och förslag på framtida insatser i kapitel 
6. 

Slutligen följer en referenslista och därefter bilagor som använts för att samla in data till 
utredningen.
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Resultatet av utredningen

Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
bör satsa på att genomföra ett antal omedelbara insatser som förväntas ge betydande 
och direkt effekt på såväl undervisningskvalitet som effektiv användning av tillgängliga 
personella resurser.

Förslag på omedelbara insatser

 Flytt av all verksamhet, F-6 och fritidshem, från Strångsjö skola till Forssjö skola. 

 Inskolning av elever från Strångsjö skola på Forssjö skola kontinuerligt under 
vårterminen 2023.

 Prioriterat skolbyte för de elever som väljer annan kommunal skola i 
Katrineholms kommun än Forssjö skola.

 Systematiskt arbete med samtliga berörda personalgrupper under hela 
vårterminen 2023 för smidig övergång.

 Strategiskt och operativt stöd från centrala stödresurser till de båda 
personalgrupperna och rektorn under hela processen.

 Information och kontinuerlig kontakt med berörda förvaltningar.

Förslag på långsiktiga insatser

 Systematiskt bevaka befolkningsförändringen inom Strångsjö 
upptagningsområde.

 Systematiskt analysera befolkningsutvecklingen inom åldrar 0-5 år inom 
Strångsjö upptagningsområde.

 Kontinuerlig kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Ta fram strategier för eventuell återuppstart av skola i Strångsjö.

 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering bland elever, personal och 
vårdnadshavare en gång per termin de nästföljande fyra terminerna.

 Eventuella justeringar utifrån analys av svar från undersökta grupper.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-02-06

 Utredning Strångsjö skola

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig verksamhetschef Margaretha Norling, 
enhetschef Johanna Siverskog, förvaltningschef Johan Lindberg, Banu Arslan (L), 
enhetschef Arijana Bajric-Gredelj, Ulrica Truedsson (S), Carl-Magnus Fransson (M), 
Torbjörn Jonsson (M), Victoria Barrsäter (C), Henrik Gullstrand (V), Tommi Lycke (S), Anne 
Hofstedt (M), Tony Karlsson (S), Petri Ogenholt (KD) och Anette Larsson-Fredriksson (S)
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Förslag och yrkande

Henrik Gullstrand (V) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut. Victoria 
Barrsäter (C), Petri Ogenholt (KD), Banu Arslan (L) och Rickard Hermansson (SD) yrkar i 
första hand på återremiss av ärendet för: 

 Komplettering av utredningen med en undersökning av Strångsjös utveckling och 
potential, relaterat till Katrineholms nya översiktsplan, inriktningen i 
platsvarumärket, geografiska läget mellan Katrineholm och Norrköping. Utredningen 
ska innefatta, men inte uteslutande bestå av, en ortsdialog och samtal med 
markägare samt en analys av hur en avveckling av skolan påverkar Strångsjö som 
kommundel. 

 Vidare att utredningen ska kompletteras med en undersökning av intresset bland 
elever och vårdnadshavare i övriga skolor att välja Strångsjö skola om de berättigas 
skolskjuts. Undersökningen ska vara nedbrytbar på nuvarande skola. 

 Ett förslag på hur upptagningsområdet kan justeras mot Nyhems och Forssjös 
områden. 

 Ett förslag på ändrat skolskjutsreglemente som ger elever rätt till skolskjuts till skolor 
med lediga platser oavsett bostadsplats i kommunen. 

 En analys av konsekvenserna för barnens sociala liv och meningsfull fritid efter 
skoltid samt hur längre skoldagar och restid påverkar framför allt små barn.

I andra hand yrkar Victoria Barrsäter (C), Banu Arslan (L), Rickard Hermansson (SD) och 
Petri Ogenholt (KD) på följande ändringar: 

 Ge skolan och orten två år på sig att vända utvecklingen med barnantal och situation 
med behörighet hos personalen tillsammans med: En satsning på att förstärka 
ledarskapet och rekrytera behöriga lärare.

 En ortsdialog med syfte att stärka bygdeutvecklingen. 

 Ändring av upptagsområde mot Nyhems och Forssjös områden. 

 Ändring av skolskjutsreglemente som ger elever rätt till skolskjuts till skolor med 
lediga platser oavsett bostadsplats i kommunen.

Ulrica Truedsson (S) yrkar på avslag till förslag om återremiss och bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. Torbjörn Jonsson (M), Anette Larsson-Fredriksson (S), Tony Karlsson (S) 
och Tommi Lycke (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Efter avsltutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. 
Därefter ställer hon propostion på avslagsyrkandet och ändringsrykandet. Hon finner att 
nämnden biträder ändringsyrkandet. Sedan ställer ordförande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Victoria Barrsäter (C) med fleras ändringsyrkande 
och finner att nämnden biträder förvaltningens förslag till beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart i enlighet med protokoll innehållandes övriga 
sammanträdespunkter.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 

Akten
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RESERVATION - Utredning Strångsjö skola BIN/2023:23 

Utredningen av Strångsjö skola är gjord utifrån bildningsförvaltningens ansvarsområde, det 

vill säga det som ryms innanför skolans väggar och har därför inte ett helhetsperspektiv. Hela 

processen är framhastad av Socialdemokraterna och Moderaterna utan medborgarnas 

möjlighet till inflytande, vilket även förslaget om omedelbar justering påvisar. 

Utredningen behöver kompletteras med en undersökning av Strångsjös utveckling och 

potential. Särskilt med tanke på inriktningen i Katrineholms nya översiktsplan och 

platsvarumärke där landsbygderna lyfts som stora möjligheter för utvecklingen av 

Katrineholm. Strångsjös geografiska läge mellan Norrköping och Katrineholm gör det 

attraktivt för familjer med rötter i båda städerna. Utredningen nämner endast kommunens 

mark i Strångsjö och drar slutsatser utifrån det trots att den största delen är privatägd. En 

ortsdialog där medborgarna inklusive markägare får vara med och påverka Strångsjös 

utveckling behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i frågan om Strångsjö skola. Vi vill 

även se en konsekvensanalys av vad en nedläggning av skolan kommer innebära för orten. 

Vår erfarenhet är att den kommunala servicen i form av exempelvis skola är avgörande för 

ortens attraktion, vilket även stöds av resonemanget i ärendet om platsvarumärket. 

Självklart ska inte kommunen leverera skola med dålig kvalitet men där finns fler 

ansträngningar att göra för att få bukt med problemen. Det mest avgörande är tillgången på 

behörig personal. Vi tror att kommunen kan göra mer i den frågan än att bara ha en annons 

ute vid ett tillfälle innan skolstart efter sommarlovet. Under de senaste dryga tio åren har 

det varit många olika rektorer på skolan vilket självklart påverkar arbetsmiljön och därmed 

möjligheten att rekrytera. Därför behöver ledarskapet förstärkas med extra stöd tillsammans 

med en rekryteringssatsning. 

Det som utmålas som problem att barnantalet är lågt, har inte heller bemötts med någon 

nämnvärd ansträngning av kommunen. Här vill vi påtala att det finns flertalet elever och 

vårdnadshavare som väljer Strångsjö skola tack vare det låga barnantalet. Vi vill ändå se 

utredningen kompletteras med en undersökning av intresset hos andra elever och 
vårdnadshavare att välja Strångsjö skola, om de får skolskjuts dit. Vi vet att skolskjuts är 

direkt avgörande för familjers möjlighet att välja annan skola än den de blivit tilldelade. 

Därför vill vi även att skolskjutsreglementet ses över så att elever ges rätt till skolskjuts till 

skolor med ledig kapacitet oavsett bostadsadress i kommunen. Vi vill också att 

upptagningsområdet utvidgas mot framför allt Nyhem och till viss del Forssjö som har stor 

tillväxt och kommer få det trångt framöver. 

Utredningen innehåller inte heller någon djupare analys av hur barnens fritid påverkas och 

längre skoldagar för framför allt de allra minsta påverkar deras välmående. Närheten till 

skolan ger större ytor att utveckla gemenskap och meningsfull fritid med kompisar efter 

skoltid. En flytt till Forssjö innebär att den möjligheten minskas drastiskt. Vi har i vår 

kommun stora problem med låga skolresultat och hög andel psykisk ohälsa. Utredningen kan 

inte belägga att längre restid och skoldagar skulle ha en positiv inverkan på de problemen. 

Med anledning av ovanstående yrkade vi avslag på omedelbar justering. Vi yrkade även 

återremiss för komplettering av underlaget. Då det inte fick nämndens gehör lade vi fram ett 

ändringsyrkade att: 

Bilaga A §15 BIN 2023-02-14
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Ge skolan och orten två år på sig att vända utvecklingen med barnantal och situation med 

behörighet hos personalen tillsammans med: 

En satsning på att förstärka ledarskapet och rekrytera behöriga lärare. 

En ortsdialog med syfte att stärka bygdeutvecklingen och ge möjlighet till 

medborgarinflytande. 

Ändring av upptagsområde mot Nyhems och Forssjös områden. 

Ändring av skolskjutsreglemente som ger elever rätt till skolskjuts till skolor 

med lediga platser oavsett bostadsplats i kommunen. 

Då våra yrkanden föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 

Katrineholm 14 februari 2023 

 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet, andre vice ordförande 

Petri Ogenholt, Kristdemokraterna 

Banu Arslan, Liberalerna 

Rickard Hermansson, Sverigedemokraterna 
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Yrkanden BiN 14/2 - Victoria Barrsäter 

Val av ersättare enskilda utskottet BIN/2023:30 

Jag föreslår Petri Ogenholt till ersättare i enskilda utskottet 

Internbudget 2023 BIN/2022:109 

Tilläggsyrkande 

Kartlägga kompetens på ledarskapsnivå och föreslå kompetensutvecklingsplaner med syfte att 

stärka kvaliteten på respektive enhet. 

Genomför uppföljning av värdegrundsarbetet inom kommunens grundskolor i syfte att nå en 

kommun fri från våld. 

Samrådsorganisation BIN/2023:39 

Från oppositionen föreslår vi: 

Område 1 - Banu Arslan L, Henrik Gullstrand V, Ingvar Larsson SD 

Område 2 - Victoria Barrsäter C, Rickard Hermansson SD 

Område 3 - Inger Fredriksson C, Ismail Abukar MP, Göran Bergström SD 

Område 4 - Petri Ogenholt KD, Matthes Olsson SD 

Utredning Strångsjö skola BIN/2023:23 

Yrkar avslag på omedelbar justering. Det här är en stor och viktig fråga. Justering är till för 

att säkerställa att beslutet och allt som hör till blir korrekt. Därför är det direkt olämpligt att 

ha omedelbar justering i det här ärendet. 

1, Återremiss 

Utredningen av Strångsjö skola är gjord utifrån bildningsförvaltningens ansvarsområde och 

har därför inte ett helhetsperspektiv. 

Utredningen behöver kompletteras med en undersökning av Strångsjös utveckling och 
potential, relaterat till Katrineholms nya översiktsplan, inriktningen i platsvarumärket, 

geografiska läget mellan Katrineholm och Norrköping. Utredningen ska innefatta, men inte 

uteslutande bestå av, en ortsdialog och samtal med markägare samt en analys av hur en 

avveckling av skolan påverkar Strångsjö som kommundel.  

Bilaga B §15 BIN 2023-02-14
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Förutom ovanstående saknar vi: 

En undersökning av intresset bland elever och vårdnadshavare i övriga skolor att välja 

Strångsjö skola om de berättigas skolskjuts. Undersökningen ska vara nedbrytbar på 

nuvarande skola. 

Ett förslag på hur upptagningsområdet kan justeras mot Nyhems och Forssjös områden. 

Ett förslag på ändrat skolskjutsreglemente som ger elever rätt till skolskjuts till skolor med 

lediga platser oavsett bostadsplats i kommunen. 

En analys av konsekvenserna för barnens sociala liv och meningsfull fritid efter skoltid samt 

hur längre skoldagar och restid påverkar framför allt små barn. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på återremiss. 

 

2, Ändringsyrkande 

Ge skolan och orten två år på sig att vända utvecklingen med barnantal och situation med 

behörighet hos personalen tillsammans med: 

En satsning på att förstärka ledarskapet och rekrytera behöriga lärare. 

En ortsdialog med syfte att stärka bygdeutvecklingen. 

Ändring av upptagsområde mot Nyhems och Forssjös områden. 

Ändring av skolskjutsreglemente som ger elever rätt till skolskjuts till skolor med lediga 

platser oavsett bostadsplats i kommunen. 
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