
PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-03-29 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, klockan 13:00 – 16:30
Beslutande Ulrica Truedsson (S), ordförande, Fredrik Ahlman (M), 1:e vice ordförande, Inger Hult (L), 2:e 

vice ordförande, Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Martina Henke (S), Tommi Lycke (S), 
Mariam Yassin Mahi (S), Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), 
Ingvar Larsson (SD)

Beslutande ersättare Fredrik Malmström (S)

Ersättare Christina Thorell (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Carl – Henrik Gustavsson (S), Leif Strand 
(C), John Ogenholt (KD), Banu Arslan (L), Henrik Gullstrand (V)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth (sekreterare), förvaltningschef Johan Lindeberg, biträdande 
förvaltningschef Jörgen Rüdeberg, controller Johanna Siverskog, utredare Arijana Bajric – 
Gredelj, verksamhetschef Ola Stenliden, verksamhetschef Margareta Norling, 
verksamhetschef Birgitta Dahlbeck, enhetschef för elevhälsan Helena Ohlsson, skolsköterska 
Maria Major – Kjartansson, skolpsykolog Victoria Thulin, skolläkare Robert Marton 

roia Thulin, 

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ingvar Larsson (SD)

Justeringens plats 
och tid

2022-03-30 digitalt

Paragrafer § 16-§ 25

Datum för anslags uppsättande 

2022-03-30

Datum för anslags nedtagande

2022-04-21

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändringar:

Tillägg:

 Uppdrag – Frånvaro- och närvarorapportering av elever

 Övrigt
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§ 17

Information 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Johan Lindeberg om 
bildningsförvaltningens arbete gällande antagande av barn i skolorna som kommit hit på 
grund av kriget i Ukraina. Han redogör för vilka regler det är som gäller med anledning 
av massflyktsdirektivet och hur mottagningsenhet för elever i grundskolan, Bryggan, 
arbetar med detta. Arbetet pågår även för möjlighet till distansstudier till skolor i 
Ukraina, vilket ger upphov till andra behov än vad som är vanligt.

Vidare informerar controller Johanna Siverskog om bildningsnämndens ekonomiska 
uppföljning för februari månad. 

Därefter informerar förvaltningschef Johan Lindeberg om att i år har antagningsutskottet 
beslutat att vänta med att ta beslut gällande dimensionering och behandlar det på sitt 
sammanträde april månad istället för i mars när det brukar tas. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson (S), 
Alexander Forss (KD) , Carl – Henrik Gustavsson (S) och Ingvar Larsson (SD).

Bildningsnämnden tackar för informationerna. 
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§ 18 BIN/2022:56

Patientsäkerhetsberättelse för bildningsnämnden 2021 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen år 

2021.

2. Vidare lägger nämnden Ledningssystem för hälso- och sjukvård - Barn och 
elevhälsan Katrineholm 2022 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat finnas tillgänglig för den som vill ta del av 
del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet.

Det ledningssystem som finns framtaget för året beskriver hur EMI (elevhälsans 
medicinska insats) och nämnden som huvudman systematiskt och fortlöpande ska 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska innehålla de processer 
och rutiner som behövs för att säkerställa en god kvalitet på den vård som bedrivs inom 
EMI. Det ska via ledningssystemet framgå vilka processer och rutiner vi jobbar med för 
att förebygga vårdskada.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-03-21

 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska och psykologiska insats år 
2021

 Ledningssystem för hälso- och sjukvård - Barn och elevhälsan Katrineholm 2022
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD), Ulrica Truedsson 
(S), Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C), Inger Hult (L), Henrik Gullstrand (V), Carl – 
Henrik Gustavsson (S) och Ismail Abukar (MP). 

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 19 BIN/2022:48

Uppföljning av Program för Privata Utförare 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun reviderade i juni 2021 styrdokumentet 
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Enligt programmet 
ska varje nämnd årligen överlämna en sammanfattning av sin uppföljning av privata 
utförare till kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 
april och fokusera på eventuella avvikelser, inklusive vidtagna och planerade åtgärder. 

Bildningsförvaltningen använde sig under 2021 av privata utförare när det gäller 
korttidsvikarier och när det gäller skolskjuts. När det gäller skolskjuts ligger ansvaret för 
uppföljning på Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet vilket gör att 
denna verksamhet inte beskrivs djupare i denna uppföljning. 

När det gäller korttidsvikarier har två uppföljningar skett under 2021. Dessa 
uppföljningar har visat att leveranssäkerheten vid några tillfällen har gått ner under 
pandemin samt att leveranssäkerheten brister när det gäller en skolenhet i kommunens 
ytterområde.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-03-11

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD) och Ulrica 
Truedsson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 20 BIN/2021:116

Yttrande – Granskning av likvärdig skola - personella 
resurser samt extra anpassningar och särskilt stöd 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande och lämnar det som svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet
Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholm genomfört en 
granskning avseende likvärdig skola med fokus på personella resurser samt extra 
anpassningar och särskilt stöd.  

Revisionen bedömer utifrån den genomförda granskningen att bildningsnämnden inte 
helt säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan 
avseende personella resurser och i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 
Revisorerna bedömer också att den interna kontrollen inte är tillräcklig inom området.  

Bildningsförvaltningen instämmer delvis i revisorernas bedömning. Anledningen till att 
bildningsnämnden inte instämmer helt grundar sig i att vissa beslut enligt skollagen 
åläggs rektor. Dessa har huvudmannen inte mandat att styra över. 
Bildningsförvaltningen avser att utöka sitt systematiska kvalitetsarbete så att det även 
omfattar analyser på huvudmannanivå samt rapportering till bildningsnämnden. Vidare 
har bildningsnämnden i internkontrollplanen för 2022 beslutat om nya kontrollmoment i 
syfte att öka den interna kontrollen inom området. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-03-11

 Begäran om yttrande - Granskning av likvärdig skola, 2022-01-10

Revisionsrapport - ”Likvärdig skola – Personella resurser samt extra anpassningar 
och särskilt stöd” 

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD) och Ulrica 
Truedsson (S). 

Beslutet skickas till:

PWC

Akt
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§ 21

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av 
gällande delegationsordning:

Bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S):

 BIN Del/2022 § 22 Beslut om att bedriva undervisning på distans för klass 2 på Bie 
skola 

Biträdande förvaltningschef

§ 4 

 Avtal förskole- fritidshemsplaceringar barn i annan kommun/fristående verksamhet

 Avtal förskole- fritidshemsplaceringar barn från annan kommun

 Beslut omsorg obekväm tid

 Beslut skolskjuts/busskort

 Beslut uppsägning förskole-/fritidshemsplats

 Beslut mottagande grundsärskola.

Verksamhetschef 

§ 5 

 Anmälan och utredning av elevers frånvaro
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§ 22

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd/programråd under perioden 2022-02-04 – 2022-03-20 enligt nedan:

Bildningsnämndens antagningsutskott:

 Sammanträdesprotokoll 2022-03-01 §§ 1-5

Protokoll från områdesråd och programråd:

 Samordningsområde Syd, Sköldinge skola, 2021-12-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

 Registrering av livsmedelsanläggning och beslut om avgift 

Handlingsnummer 2022:232

 Samrådshandling detaljplan Lövåsen: 3:1.

Handlingsnummer 2022:150

Skolinspektionen

 Remiss nyetablering fristående gymnasieskola Eskilstuna (Thorengruppen). 

Handlingsnummer 2022:253

 Remiss utökning befintlig fristående gymnasieskola Norrköping (Jensen Education). 

Handlingsnummer 2022:254

 Remiss nyetablering fristående yrkesgymnasium Eskilstuna (Lärlingsgymnasiet). 

Handlingsnummer 2022:255

 Remiss utökning befintlig fristående yrkesgymnasium Norrköping (Thorengruppen). 

Handlingsnummer 2022:256

Skolverket

 Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande. 

Handlingsnummer 2022:257
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§ 23

TEMA - Normer och värden 
Vid dagens sammanträde presenteras resultaten från den enkätundersökning som gått 
ut till elever, personal och vårdnadshavare inom förskolor och skolor i kommunen där 
varje verksamhetschef presenterar resultaten från sitt verksamhetsområde.

Därefter redogör Ida Petersen, rektor på Östra skolan, för det trygghetsarbete som görs 
på Östra skolan. Skolinspektionen gjorde ett uppföljande besök under 2019 där skolans 
trygghetsarbete fick beröm och Ida ger vid dagens sammanträde en presentation över 
strukturen för detta arbete. 

Vidare redogör varje verksamhetschef statistik över frånvaro och närvarorapporteringar 
inom sitt respektive verksamhetsområde och förvaltningschef Johan Lindeberg belyser 
att det finns utvecklingsområden inom detta. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson (S), 
Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Banu Arslan (L) och Inger Hult (L).

Bildningsnämnden tackar för informationerna.
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§ 24

Uppdrag - Frånvaro- och närvarorapportering av elever 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över problemen 

med frånvaro- och närvarorapportering av elever samt att vidta nödvändiga 
åtgärder.

2. Uppdraget ska återrapporteras på nämndens sammanträde i november 2022.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde redogjorde varje verksamhetschef för statistik över frånvaro 
och närvarorapporteringar inom sitt respektive verksamhetsområde och 
förvaltningschef Johan Lindeberg belyser att det finns utvecklingsområden inom detta. 
Bland annat finns vissa problem i själva rapporteringssystemet, men vissa rutiner 
behöver även ses över. 

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 25

Övrigt 
Vid dagens sammanträde uppmärksammas ledamoten Victoria Barrsäters (C) 
födelsedag.

Därefter avtackas nämndsekreterare Carina Andersson som går i pension. 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ULRICA TRUEDSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07556150195caa0693103f652dcf65d176
DATUM & TID: 2022-03-31 08:17:34 +02:00

NAMN: FREDRIK AHLMAN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0908724dbd86da96a6a53f6d4daa8c1953
DATUM & TID: 2022-03-31 08:18:48 +02:00

NAMN: Ingvar Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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DATUM & TID: 2022-03-31 10:18:18 +02:00
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