
PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-02-14 KTS-salen, klockan 13:15 – 15:49 och 17:31- 17:45
Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Anne Hofstedt (M) 1:e vice ordförande, Victoria Barrsäter (C) 

2:e vice ordförande, Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda Rosenlund (S), Tony 
Karlsson (S), Torbjörn Jonsson (M), Petri Ogenholt (KD) och Rickard Hermansson (SD).

Beslutande ersättare Anette Larsson-Fredriksson (S), Banu Arslan (L) och Henrik Gullstrand (V).

Ersättare Aleksander Tamoyev (S), Malin Sandkvist (S), Anders Forss (S), Sandra Ekstrand (S), Carl-
Magnus Fransson (M) och Milos Smitran (M).

Övriga deltagande Sekreterare Rasmus Berglöv, kommunikatör Maja Edsö, förvaltningschef Johan Lindeberg, 
verksamhetschef Margaretha Norling, verksamhetschef Birgitta Dahlbeck, enhetschef 
Johanna Siverskog, enhetschef Arijana Bajric-Gredelj, enhetschef Ola Stenliden, skolläkare 
Robert Marton, skolsköterska Maria Major och psykolog Sofie Fredin.

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)

Utsedd justerare: Victoria Barrsäter (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2023-02-17 Digitalt

Paragrafer § 1- 14, § 16-17

Datum för anslags uppsättande 2023-02-17 Datum för anslags nedtagande 2023-03-14

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 1

Val av justerare 
Bildningsnämnden utser Victoria Barrsäter (C) att justera dagens protokoll.
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§ 2

Fastställande av dagordning 
Bildningsnämnden beslutar att utsänd dagordning godkänns och fastställs i sin helhet 
med ändringen att ärendet gällande Strångsjö skola (§15) ska göras med omedelbar 
justering. 

Med anledning av detta upprättas ett nytt protokoll där ärendet om Strångsjö skola 
hanteras.

Reservation

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

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Victoria Barrsäter 
(C), Tommi Lycke (S), Henrik Gullstrand (V). 

Yrkanden

Victoria Barrsäter (C) och Henrik Gullstrand (V) yrkar på att ärendet om Strångsjö skola 
ska justeras som vanligt tillsammans med övriga sammanträdespunkter. Detta för att 
säkerställa att beslutet och allt som hör till blir korrekt. Ulrica Truedsson (S) och Tommi 
Lycke (S) yrkar på omedelbar justering med motiveringen att samtliga dokument har 
tillförts ärendet och kommer bifogas oaktat att ärendet justeras omedelbart. 

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Victoria Barrsäters (C) med fleras avslagsyrkande om 
omedelbar justering avseende §15 samt Ulrica Truedsson (S) med fleras bifallsyrkande 
om omedelbar justering och finner att nämnden beslutar att §15 ska fastställas med 
omedelbar justering. 
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§ 3 BIN/2023:48

Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet den 2023-02-14.

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

Verksamhetschef 

 Beslut om ansökan om omsorg obekväm tid, handlingsnummer: 2022:1324 - 
2022:1328 samt 2023:269-2023:272
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§ 4 BIN/2023:30

Val av ledamöter och ersättare enskilda utskottet 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden väljer Ulrica Truedsson (S), Anne Hofstedt (M) samt Victoria Barrsäter 
(C) till ordinarie ledamöter i bildningsnämndens enskilda utskott. Vidare väljer nämnden 
Tony Karlsson (S), Torbjörn Jonsson (M) och Petri Ogenholt (KD) som ersättare i enskilda 
utskottet. Förordnandena gäller till och med den 31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens enskilda utskott har tidigare bestått av ledamöter inom 
bildningsnämndens presidium. Det har inte framkommit något nytt förslag eller 
önskemål om att ändra detta.

Det har framförts behov av att välja in tre stycken ersättare till nämndens enskilda 
utskott som ska kunna kallas in vid behov när någon eller några av de ordinarie 
ledarmötena inte kan närvara. Nomineringar har inkommit från Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Ärendets handlingar 
 Tjänsteskrivelse 2023-01-27

Beslutet skickas till:

De valda

Löneenheten

Akten 
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§ 5 BIN/2021:48

Årsredovisning 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. Vidare föreslår Bildningsnämnden att 600 tkr av 
investeringsbudgeten ombudgeteras till 2023.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 
verksamhetsåret 2022. Bildningsförvaltningen redovisar för 2022 en positiv avvikelse i 
förhållande till budget på +7 479 tkr.

Kommunens förskola och grundskola redovisar på verksamhetsnivå ett positivt resultat 
för året. Även stödverksamheterna; Kulturskola, barn- och elevhälsa och Bryggan 
redovisar positiva avvikelser för året. Däremot har grundsärskolan, gymnasieskolan på 
verksamhetsnivå och gymnasiesärskolan fortfarande svårigheter att få ihop sin ekonomi 
och redovisar en negativ avvikelse 2022. För särskolorna är förklaringen att fler elever 
med omfattande behov av extraordinära stödinsatser. 

Den största positiva avvikelsen återfinns inom resursfördelningen då 
bildningsförvaltningen har fått budget för fler elever i grundskola än vad som faktiskt 
funnits i verksamheten. När det gäller förskola och gymnasieskola har antalet barn följt 
budget väl. Hade bildningsförvaltningen lämnat ifrån sig den budget som avser de elever 
som faktiskt inte finns i verksamheten hade förvaltningen redovisat en negativ avvikelse 
för 2022. 

När det gäller bedömningen av måluppfyllelsen bedömer bildningsförvaltningen att 
resultatmålet "En stark och trygg skola för bättre kunskaper" inte nås fullt ut 2022. Läs- 
och skrivutvecklingen i årskurs 1 visar på en negativ utveckling samtidigt som årskurs 6 
visar på höga meritvärden och hög andel elever med gymnasiebehörighet. När det gäller 
årskurs 9 nådde 74,7% behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta var en 
fin utveckling för denna elevgrupp men det är fortfarande en stor andel elever som inte 
blir behöriga till gymnasieskolan. 

Mätbara resultat i gymnasieskolan för yrkesprogrammen visar på högst andel elever 
med examen på fem år. Positivt är också att för första gången genom tiderna når elever 
på två yrkesprogram samtidigt examen till 100%. 

Fortfarande finns ett arbete kvar att göra för att alla barn i förskolan ska ha tillgång till en 
utbildad pedagog och en utvecklande förskoleverksamhet. 

I bildningsförvaltningens kvalitetsrapport för läsåret 21/22 identifierades följande 
utvecklingsområden på förvaltningsövergripande nivå som områden särskilt viktiga att 
arbeta fokuserat, systematiskt och kontinuerligt med. Dessa områden ses som direkt 
avgörande att förbättra för att kunna garantera alla barn och elever en likvärdig och 
framgångsrik utbildning av hög kvalitet. 
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 vidareutveckla arbetet med uppföljning, utvärdering och analys av utbildningens och 
undervisningens måluppfyllelse för att identifiera adekvata utvecklingsinsatser 

 systematiskt och kontinuerligt analysera, utvärdera och förbättra 
undervisningskvalitet på samtliga enheter utifrån deras behov och förutsättningar 
för att garantera kontinuitet och likvärdighet 

 systematiskt analysera undervisningen för att formera den utifrån barns och elevers 
behov för lärande 

 ta fram objektiva, långsiktiga, genomförbara strategier för ökad måluppfyllelse 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-27

 Årsredovisning bildningsnämnden

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och enhetschef 
Johanna Siverskog.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Akten
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§ 6 BIN/2022:14

Internkontrollrapport 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2022 års internkontroller samt 
vidaresänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2022 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
avvikelserapportering, sjukskrivningstal, myndighetsutövning, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och ekonomi. Flera av kontrollerna fanns kvar från 2021 eftersom de 
kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts 
vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram 
tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande 
rutiner.

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2022 visar på att det, trots 
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. Dessa 
områden bör kvarstå 2023. 

Inom några områden kan det dock konstateras att andra system finns för att fånga upp 
eventuella risker. Detta gör att följande kontrollmoment föreslås utgå till 2023:

 Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - har rektor ett system för att 
tillgodose att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det

 Skolpliktsbevakning (närvarokontroll)

 Likabehandling - alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner uppladdade på 
webben 

 Enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt sätt

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-22

 Internkontrollrapport bildningsnämnden 2022

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog och 
Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 7 BIN/2023:35

Revidering av delegationsordning 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner föreslagen revidering av delegationsordningen under 
förutsättning att kommunfullmäktige i februari 2023 beslutar om revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet
Föreslagen revidering av delegationsordningen: 

Fr.o.m. 2023-02-28 övergår ansvaret för skolskjuts från Bildningsförvaltningen till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. I 
bildningsnämndens delegationsordning tas beslutet gällande skolskjuts bort när 
kommunstyrelsen övertar ansvaret.

Under rubrikerna Delegation enligt GDPR samt Löpande verksamhet enligt GDPR har 
ersättare för delegat utsetts.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-30

 Delegationsordning med föreslagen revidering

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg, 
Ulrica Truedsson (S), Torbjörn Jonsson (M), Victoria Barrsäter (C). 

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1553458



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2023-02-14 11 (25)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 8 BIN/2022:109

Internbudget 2023 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av driftsbudgeten för 2023 enligt 
följande:

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) Budget 2022 
Budget 
2023 

Nämnd 1 572 1 598 

Förvaltningsledning och 
administration 83 170 95 395 

Kommungemensamma kostnader och 
myndighetsutövning 204 764 

208 
278 

Stödverksamheter 53 838 55 174 

Tilläggsbelopp 26 516 25 573 

Förskola 150 643 
146 
941 

Förskoleklass 18 000 18 186 

Grundskola 217 252 
222 
023 

Grundsärskola 20 658 23 332 

Fritidshem 33 866 33 800 

Gymnasieskola 88 886 96 069 

Gymnasiesärskola 15 857 15 461 

Summa 915 022 
941 
830 

Deltagande

Petri Ogenholt (KD) deltar ej i beslut.

Reservation

Till förmån för sina två tilläggsyrkanden reserverar sig Victoria Barrsäter (C) mot beslutet. 

Bildningsnämnden ger följande utredningsuppdrag till bildningsförvaltningen: 

 Översyn och utredning av nivåerna för gymnasieskolan programpeng 
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 Utreda anpassad skolas (särskolas) organisering och finansiering inklusive lokaler 
och kompetensförsörjning 

 Utreda effektivitet och effektfullhet av intern hantering av tilläggsbelopp och se över 
alternativa former för att säkerställa adekvat stöd för barn och elever med 
extraordinärt stödbehov. 

Uppdragen ska delrapporteras till bildningsnämnden i samband med beslut om 
nämndens underlag till övergripande plan med budget 2024. 

Sammanfattning av ärendet
I december tog bildningsnämnden ett preliminärt beslut om fördelningen av 
driftsbudgeten för 2023. Detta med anledning av att beslut om bidragsbelopp till externa 
utförare måste fastställas senast 31 december året. 

Bildningsförvaltningen har i budgeten för 2022 tagit fram prioriteringar kopplat till de 
övergripande målen i Kommunplan 2023-2026:

 Tillväxt, bostäder & fler jobb 

 Ökad trygghet & säkerhet 

 Skola & utbildning för framtiden 

 Trygg omsorg & vård 

 Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer 

 Klimatsmart & hållbar kommun 

 Hållbart arbetsliv & effektiv organisation 

Skola och utbildning för framtiden kan ses som bildningsförvaltningens huvudområde 
och till detta finns den största delen av förvaltningens prioriteringar kopplade. 
Prioriteringarna handlar bland annat om:

 Nogsamt följa den fortsatta barn- och elevutvecklingen  

 Fortsatt satsning på upprustning av förskole- och skollokaler  

 Intensifiera den uppsökande verksamhet gentemot de barn som idag inte finns i 
förskolan idag (från 3 års ålder) 

 Systematisera och utveckla arbetet med övergångar på samtliga nivåer och inom och 
mellan samtliga verksamhetsformer för att stödja barns och elevers väg genom 
utbildningssystemet  

 Systematisera och utveckla arbetet med särskilt stöd inom samtliga 
verksamhetsformer för att garantera varje barns och elevs rätt till stöd  

 Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensutveckling 
och fördelning av personella resurser för att säkra kvalitet på utbildningen. 

 Planera för de förändringar som regional planering och dimensionering av 
gymnasieutbildning innebär 
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Volymutveckling

Antalet barn i förskola förväntas fortsätta att minska under 2023 då en stor barngrupp 
lämnar förskolan och en mindre barngrupp står på tur för att börja förskolan under året. 

När det gäller elever i grundskola så är läget något mer stabilt och det förväntas en 
ökning i förhållande till föregående år då den årskull som kommer in i förskoleklass är 
större än den årskull som lämnar år 9. Om den utveckling som kunde ses under 2022 
fortsätter under 2023 kan det dock ske en utflytt av elever vilket gör att elevantalet inte 
blir så högt som förväntat. 

I gymnasieskolan är den årskull som kommer in i år 1 i stort sätt lika stor som den 
årskull som lämnar år 3. En större påverkansfaktor i gymnasieskolan är istället antalet 
elever som blir behöriga till gymnasieskolan och andelen elever som väljer att gå i 
gymnasieskolan.  

Det minskade barnantalen i förskolan ställer krav på strukturella och organisatoriska 
förändringar av verksamheten. För att kunna öka kvalitén i förskolan utifrån ett förstärkt 
undervisningsuppdrag behöver varje barn ha tillgång till en utbildad pedagog. Då det 
minskade barnantalet i kommunens förskolor påverkar både bildningsförvaltningens 
och service- och teknikförvaltningen är det viktigt att båda förvaltningarna samverkar i 
denna fråga för att se vilka anpassningar som ger störst effekt för hela verksamheten. 

Även om barnantalet minskar på totalen så kan det finnas stora variationer mellan orter 
på landsbygden. 

Samtidigt som barnantalet minskar behöver arbetet med att upprusta förskole- och 
skollokaler systematiseras ytterligare. 

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämnden tilldelades för 2023 en budgetram på 941 830 tkr. Utöver detta 
avsätts 13 000 tkr från integrationsfonden som tillfällig förstärkning för 
omställningskostnader. 

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,1 % 
för avtalsperioden april - december 2023. På samma sätt har samtliga budgetramar och 
skolpengar justerats för ökat PO-pålägg. Vidare har de 2 300 tkr som bildningsnämnden 
fått i ramförstärkning med anledning av ökat generellt statsbidrag fördelats till berörda 
verksamheter. 

Bildningsnämnden har tilldelats 50 tkr för ökade kostnader i samband med öppningen 
av den nya förskolan Växthuset i Forssjö. Bildningsnämnden har också tilldelats 100 tkr 
för ökade kostnader i samband med upphandling av nytt journalsystem för barn- och 
elevhälsan. 

De 1 500 tkr som bildningsnämnden fått som budgetförstärkning för trygghetsskapande 
åtgärder barn och unga budgeteras på förvaltningsledning och administration. 
Uppdraget ska utföras tillsammans med kommunens säkerhetschef. De tillfälliga 
1 000 tkr som bildningsnämnden tilldelats för att genomföra insatser för att öka 
måluppfyllelse och trygghet på gymnasieskolan har budgeterats på förvaltningsledning 
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och administration. De 1 000 tkr som bildningsnämnden tillfälligt tilldelats för ökad 
måluppfyllelse och trygghet på högstadiet har fördelats ut i skolpengen till år 7-9. 

Omfördelning av budget sker för ledningsresurser som tidigare har bekostats via 
statsbidraget för likvärdig skola. Tjänsten kommer istället att finansieras av kommunal 
budget. Detta innebär att medel frigörs på statsbidraget för likvärdig skola. Utväxling 
sker via neddragning av skolpengen i grundskola 1-6. 

Omfördelning av budgetmedel har även skett för verksamhetssystem (Edlevo). Detta 
sker genom att skolpengen för samtliga verksamheter minskas motsvarande kostnaden 
för dagens system. Samtidigt kommer kostnaden för det nya systemet inte att belasta 
enheterna under 2023. I samband med bytet av system kommer fördelningen av 
systemkostnader att ses över. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-02-07

 Nämndens plan med budget 2023

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog, 
förvaltningschef Johan Lindeberg, Torbjörn Jonsson (M), Victoria Barrsäter (C), Ulrica 
Truedsson (S), 

Yrkanden

Victoria Barrsäter (C) yrkar på följande tilläggsyrkanden till förvaltningens förslag till 
beslut:

 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.

Ulrica Truedsson (S) yrkar på avslag av tilläggsyrkandena och bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsgång

Ulrica Truedsson (S) ställer proposition på Victoria Barrsäters (C) två tilläggsyrkanden och 
sitt eget yrkande på avslag av tilläggsyrkandena och bifall av förvaltningens förslag till 
beslut och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandena och bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 9 BIN/2023:21

Internkontrollplan 2023 
Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet
I bildningsnämnden internkontrollplanen för 2023 ligger ett fortsatt stort fokus på 
kontroll av myndighetsutövning. Internkontrollrapporten för 2022 visade på att det 
fanns brister inom vissa kontrollområden. Utifrån detta görs bedömningen att flera av 
kontrollmomenten behöver kvarstå ytterligare ett år för att säkerställa att rutiner och 
arbetssätt är ordentligt befästa. 

Inga nya kontrollmoment har lagts till i internkontrollplanen för 2023. De områden som 
har varit föremål för diskussion har bedömts fångas upp i andra kontrollrutiner 
exempelvis det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet 
vilket gör att risken bedöms låg.

De kontrollområden som finns med i internkontrollplanen för 2023 är:

 Avvikelserapportering

 Sjukskrivningstal

 Myndighetsutövning

 Ekonomi

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-25

 Internkontrollplan bildningsnämnden 2023

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Akten 

Comfact Signature Referensnummer: 1553458



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2023-02-14 16 (25)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 10 BIN/2023:47

Patientsäkerhetsberättelse 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen år 2022.

Vidare lägger nämnden ledningssystem för hälso- och sjukvård - Barn och elevhälsan 
Katrineholm 2023 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 2023-02-06

 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska och psykologiska insats år 
2022

 Ledningssystem för hälso- och sjukvård - Barn och elevhälsan Katrineholm 2023

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ola Stenliden, Johan Lindeberg, 
Torbjörn Jonsson (M) och Ulrica Truedsson (S), skolläkare Robert Marton, skolsköterska 
Maria Major och psykolog Sofie Fredin. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 11 BIN/2023:39

Samrådsorganisation 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till samrådsorganisation. Vidare 
beslutar nämnden att införa ett jobb- och praktikråd på den anpassade gymnasieskolan. 
Slutligen beslutar nämnden om följande förtroendevalda till respektive område: 

 Område 1: Anne Hofstedt (M), Carl-Henrik Gustavsson (S), Aleksander Tamoyev (S), 
Tony Karlsson (S), Banu Arslan (L), Henrik Gullstrand (V) och Ingvar Larsson (SD). 

 Område 2: Ulrica Truedsson (S), Tommi Lycke (S), Malin Sandkvist (S), Saif Ullah (M), 
Victoria Barrsäter (C) och Rickard Hermansson (SD). 

 Område 3 : Maryam Yassin Mahi (S), Torbjörn Jonsson (M), Anders Forss (S), Carl-
Magnus Fransson (M), Inger Fredriksson (C), Ismail Abukar (MP) och Göran 
Bergström (SD). 

 Område 4: Linda Rosenlund (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Sandra Ekstrand (S), 
Milos Smitran (M), Petri Ogenholt (KD) och Matthes Olsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny samrådsorganisation. Den nya 
organisationen syftar till att öka nämndledamöternas insyn i flera olika verksamheter 
och förslaget är att en grupp politiker skall bli kontaktpolitiker för ett skolområde. Ett 
skolområde som består av enheter från samtliga verksamhetsområden. Detta innebär 
att cirka 4-5 politiker kopplas till ett område. Dessa områden har förplanerade 
verksamhetsbesöksdagar där politiker får en chans att besöka de olika verksamheterna, 
träffa barn och elever samt personal och skolledning. Utöver detta bjuds det en gång per 
läsår i samband med dessa besök in till träff med områdets vårdnadshavare.

Inför såväl verksamhetsbesök som möte med vårdnadshavare förbereder 
bildningsförvaltningen underlag till tematiskt fokus för dialog. 

Programrådsorganisationen på yrkesprogrammen föreslås fortsätta men att två 
nämndledamöter deltar i respektive programråd. 

I slutet av varje termin återrapporterar respektive grupp sina iakttagelser, frågor och 
funderingar som verksamhetsbesök, programråd samt träff med vårdnadshavare 
genererat till nämnden. 

Vilka skolor och förskolor som ingår i respektive område beslutas av 
bildningsförvaltningens ledningsorganisation. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-02-02
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Victoria 
Barrsäter (C).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 12 BIN/2023:22

Uppföljning av privata utförare 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare för 2022 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 2022 av privata utförare när det gäller: 

 Korttidsvikarier till fritidshem, skola och förskola 

 Skolskjutsleverantörer  

 Bussbolag med chaufför 

 Körskoleutbildningsföretag  

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 2022. Dessa uppföljningar har visat att leverantören ibland inte har klarat 
leveranskraven. Det är tydligast inom grundskolan. I synnerhet gällde detta oktober 
månad där antal bokade timmar var 1226 och antal arbetade timmar var 834 alltså en 
skillnad på 392 timmar.  

Buss med chaufför som används för att skjutsa elever till simning, språkval, hemkunskap 
med mera. Avtalet följdes upp i samband med förlängning 2022.  

Körskoleutbildningsföretag som tillhandhåller körlektioner till elever på 
fordonsprogrammet följdes också upp i samband med förlängning av avtalet 2022.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-31

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog, Banu 
Arslan (L), Ulrica Truedsson (S), Victoria Barrsäter (C), verksamhetschef Birgitta Dahlbeck 
och Henrik Gullstrand (V). 
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Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 13 BIN/2022:294

Remissvar platsvarumärke Katrineholm 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett arbete har genomförts för att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm på 
initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm. Syftet med den strategin är att få 
ett verktyg i arbetet med att öka attraktionskraften kring Katrineholm som plats att bo, 
leva och verka i samt att besöka. Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig 
över innehållet i ”Platsvarumärke Katrineholm”. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-22

 Strategi Platsvarumärket Katrineholm

 Yttrande remiss ”Platsvarumärke Katrineholm”

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 14 BIN/2022:114

Remissvar familjecentral 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson 
(C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en 
familjecentral.

2019 invigdes familjecentralen i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen 
genom mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En 
familjecentral arbetar förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och 
trygga barn genom att sätta in stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna 
växt till mer stora problem.

Orosanmälningarna av barn som far illa ökar i Katrineholm. Stöket i skolan har lett till att 
trygghetsvärdar anställts och nya metoder införts för närmare samarbete mellan skolan 
och socialtjänsten. Insatserna har varit nödvändiga, anser motionärerna, men räcker 
inte. Kommunen behöver göra mer och i ett tidigare skede. Förebyggande arbete är 
dessutom lönsamt, enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning.

Katrineholms kommun behöver starta ytterligare en familjecentral för att stärka 
tryggheten. Den nya familjecentralen kan lämpligen förläggas på Norr och skulle kunna 
lokaliseras i de lokaler som blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk.

Förvaltningens bedömning
I kommunplanen 2023-2026 lyfts det fram att kommunen tillsammans med regionen ska 
starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola i Katrineholm för att främja 
trygga uppväxtvillkor genom tidigt stöd till barn och föräldrar.

I övergripande plan med budget 2023-2025 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr. Utredningen ska innehålla ett 
prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt beräkning av 
kostnader. Det uttalas också att utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda 
nämnder och KFAB och att uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.

I budget 2023 har bildningsförvaltningen inte tillförts några medel för drift av ytterligare 
en öppen förskola. För att möjliggöra att en ny familjecentral med öppen förskola 
öppnas redan 2023 behöver bildningsnämnden tillföras medel för detta ändamål.
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Med hänvisning till dessa skrivningar i kommunplanen och i övergripande plan med 
budget 2023-2025 föreslår bildningsförvaltningen att motionen från Anders Gölevik (C), 
Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) bifalls.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2023-01-25

 Motion från centerpartiet om att starta ytterligare en familjecentral

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson 
(S) och Anette-Larsson Fredriksson (S). 

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten
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§ 16 BIN/2023:33, BIN/2023:13

Meddelande 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2022-11-24 – 2023-01- 
16 enligt nedan:

Bildningsförvaltningen 

Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2022:1288

Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2023:36

Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2023:37

Yttranden
Under meddelandepunkten yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica Truedsson (S).
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§ 17

Övrigt 
Bildningsnämnden uppmärksammar att Banu Arslan (L) har fyllt 40 år. Nämnden 
gratulerar jubilaren och ordförande Ulrica Truedsson (S) överlämnar en blombukett.
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