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§ 56

Val av justerare 
Bildningsnämnden utser Fredrik Ahlman (M) och Inger Hult (L) till justerare av dagens 
protokoll. 
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§ 57

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
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§ 58

Tema - Introduktionsprogrammet samt återkoppling 
om gymnasieantagningen 
Vid dagens sammanträde informerar rektor Jonas Karlsson om hur man arbetar med 
introduktionsprogrammet, året som gått samt vilka aktiviteter eleverna fått testa på 
under lovskolan. Vidare visar han fördelningstalen på programmet och antalet elever 
med utländsk bakgrund på programmet, detta för att visa på vilka utmaningar både 
lärarna och eleverna ställs inför på grund av språket. Introduktionsprogrammet består 
av fyra olika inriktningar, individuellt alternativ, yrkesintroduktion, språkintroduktion 
samt programinriktat val. Introduktionsprogrammet har under året även fått förmånen 
att delta i metoden ’’intensivsvenska’’ som leds av forskare på Stockholms universitet. 

Intensivsvenska är en modell som sätter fokus på hur viktigt språket är för ett 
framgångsrikt lärande. Den bygger på gemensamma ämnesplaner som ger lärarna goda 
möjligheter till kollektivt lärande. Andra viktiga byggstenar i modellen är 
studiemedvetenhet, ordförråd och litterarisering. Genom denna metod har programmet 
även fått agera bollplank gentemot andra kommuner, bland annat Jönköping. 
Elevantalet kan variera stort, vilket leder till en komplex organisation att bemanna med 
personal. 

Slutligen återkopplar avdelningschef Ola Stenliden om gymnasieantagningen och hur 
processen går till från registrering till handläggning och sedermera slut- och 
reservantagning. En reflektion som görs utifrån 2022 års antagningsprocess är att en 
stor grupp elever väljer gymnasieskolor i andra kommuner än Katrineholm. 

Bildningsnämnden tackar för presentationerna. 

Yttranden
Under informationspunkten yttrar sig Ismail Abukar (MP), Victoria Barrsäter (C), Ulrica 
Truedsson (S), Alexander Forss (KD), Anette Larsson-Fredriksson (S), Banu Arslan (L), 
Ingvar Larsson (SD) samt förvaltningschef Johan Lindeberg.
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§ 59 BIN/2021:48

Information

Månadsrapport september 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för september 2022

Sammanfattning av ärendet
Till och med september redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse i 
förhållande till budget på + 5 786 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för 
året +4 150 tkr.  Både förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har på 
sammantagen nivå förbättrat sina prognoser jämfört med föregående månad. Flera 
enheter har arbetat hårt och målmedvetet för att anpassa personalkostnaderna till 
nuvarande barn- och elevantal.   

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan prognostiserar fortfarande stora avvikelser för 
året och grundsärskolan har försämrat sin prognos jämfört med föregående månad. 
Dessa verksamheter har fortfarande ett arbete kvar att göra för att ligga i fas med 
budget inför 2023. Det finns i prognosen fortfarande osäkerhetsfaktorer när det gäller 
kostnaderna för placerade elever. 

Ärendets handlingar
 Månadsrapport september 2022 

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Ismail Abukar 
(MP), Henrik Gullstrand (V), Inger Hult (L), Fredrik Ahlman (M), avdelningschef Margaretha 
Norling och förvaltningschef Johan Lindeberg samt enhetschef Johanna Siverskog.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 60 BIN/2022:134

Bildningsnämndens kvalitetspris 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att dela ut kvalitetspriset år 2022 till Nyhemsskolan 
arbetslag år 4-6.

Jäv
Tony Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut. 

Beslutsmotivering
För arbetslagets arbete med att utveckla matematikundervisningen med nya metoder 
som bygger på samarbete mellan kollegor och stöd av skolans ledning. 
Undervisningsmodellen utgår från aktuell forskning i matematik och bygger på en 
systematisk och strukturerad metod där instruktioner och undervisning är detaljrikt 
planerade i förväg för de viktigaste delmomenten 

Nyhemsskolans matematikundervisning för år 4-6 följer ett tydligt upplägg där förtest, 
genomgång, repetition och eftertest tillsammans med elevernas egna arbete samt ett 
multimodalt arbetssätt är tydliga moment. Eleverna får efter arbetsområdets 
genomförande jämföra sitt för- och eftertest vilket tydliggör elevernas utveckling. 
Tydliga, mätbara mål, strukturerat arbetssätt och kontinuerlig utvärdering ger 
förutsättningar för varje elev, vårdnadshavare och mentor att följa progressionen i 
ämnet matematik. 

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens verksamheter har som mål att nå god målupplevelse enligt de 
statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och 
personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att 
dela ut ett kvalitetspris. Kriterium för priset är kvalitetssäkrande åtgärder som inom 
bildningsnämndens samtliga pedagogiska verksamheter bidrag till barns utvecklig 
och/eller elevers ökade måluppfyllelse. Prissumman är 10 000 kronor och ska användas 
till ändamål som främjar arbetslagets/gruppens arbete i syfte att fortsätta arbete med 
att förbättra barns utveckling och/eller elevers resultat. 

Sista ansökningsdag var den 30 september och sex stycken nomineringar har kommit in. 
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-11-01

 Inkomna nomineringar (återfinns i akten)

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Tony Karlsson (S),  samt enhetschef 
Marianne Jeppson.

Beslutet skickas till:

Berörd, Akten
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§ 61 BIN/2022:187

Svar på rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 
för bildningsnämnden i Katrineholms kommun 2022 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppmanar förvaltningen att beakta rapportens sammanvägda 

bedömning i det fortsatta arbetet med bildningsnämndens dataskyddsefterlevnad.

2. Vidare lägger bildningsnämnden tillsynsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur 
man får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) 
är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt 
art 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett 
dataskyddsombud för sin verksamhet.

Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som består av jurist, 
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter 
är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den personuppgiftsansvariges 
efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. Tillsyn görs av den nationella 
myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud görs i olika moment. Tillsynsrapporten innehåller frågor från enkäter 
som skickats och innehåller även finns kommentarer från dataskyddsteamet och en 
sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-11-01

 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för bildningsnämnden i 
Katrineholms kommun 2022

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 62 BIN/2022:158

Rapportering tillsyn fristående verksamhet - Kotten 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad tillsyn av familjedaghemmet Kotten 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har genomfört tillsyn på familjedaghemmet Kotten. Syftet med 
tillsynen är att säkerställa att kraven i 8 kap Skollagen (2010:800) följs. Utifrån tillsynen 
har en tillsynsrapport skrivits. Familjedaghemmet Kotten har getts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på rapporten. Uppföljning sker med nytt besök efter ca ett år, 
såvida inga allvarliga brister uppmärksammats.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-11-01

 Tillsyn av enskilda förskolor och annan pedagogisk verksamhet – tillsynsrapport

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Urica Truedsson (S) samt enhetschef 
Marianne Jeppson.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 63 BIN/2022:67

Återrapportering av särskilt uppdrag från nämnden - 
frånvaro och närvarorapportering av elever 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av särskilt uppdrag till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde återrapporterar avdelningschef Margaretha Norling uppdraget 
om frånvaro- samt närvaro av elever. Myndighetsutövningen har säkerställts, vilket även 
fungerat sedan tidigare. Vidare informerar hon om att det finns olika orsaker till varför 
det kan se ut som att en lärare inte har registrerat en elevs närvaro. Det kan bland annat 
bero på att timvikarier inte har tillgång till system vilket kan leda till att en närvaro 
endast noteras på papper, detta kan medföra att en elevs närvaro registreras först 
senare eller i värsta fall inte alls i systemet. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen 
att det finns fungerande system för närvaro- och frånvarorapportering. Förvaltningen 
bedömer även att det kan vara bra att ha kvar frånvarorapporteringen även i nästa års 
internkontrollplan för att kunna säkerställa en fortsatt god hantering. 

Bildningsnämnden tackar för återrapporteringen. 

Yttranden
Under informationspunkten yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Ismail Abukar (MP), Banu 
Arslan (L), samt avdelningschef Margaretha Norling. 

Comfact Signature Referensnummer: 1489157



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-11-08 12 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 64 BIN/2022:193

Återrapportering av särskilt uppdrag - Elevboenden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att 
utreda möjlighet för att skapa boenden för elever från andra orter som går utbildningar i 
Katrineholm. Utredningsarbetet påbörjades 2019 då bildningsförvaltningen och KFAB 
tillsammans startade inventering av möjliga lokaler. Inventeringen visade att de lokaler 
som ansågs lämpliga inte var möjliga att vid denna tidpunkt omvandla till bostäder på 
grund av ett antal anledningar. Exempelvis användes lokaler på Lindengymnasiet vid 
inventeringstillfället av KomTek samt som arbetsplatser för lärare. ”Lyckebo”-lokalerna 
och Rektorsvillan användes av Resursskolan Järvenskolan City. Utifrån denna situationen 
pausades inventeringsarbetet tills vidare.

Nu är Stensätterskolan och den nya delen av Järvenskolan färdigbyggda, vilket har 
frigjort vissa kommunägda lokaler. Detta öppnar för nya möjligheter avseende 
lokalanvändning. Bland annat disponeras inte längre ”Lyckebo”-lokalerna och 
Rektorsvillan av Järvensskolan City som har flyttat sin verksamhet till ordinarie lokaler. I 
utredningen har det också gjorts en kartläggning av de elever som i dagsläget inte är 
skrivna i Katrineholms kommun.  I utredningen föreslås bland annat att en inventering 
av behoven hos eleverna behöver göras innan förvaltningen går vidare med eventuella 
förslag till ombyggnationer.

Det anses även lämpligt att inventera eventuella behov hos studenter inskrivna i 
Viadidakts verksamheter samt på Yrkeshögskolan INSU för att på bästa sätt samordna 
insatser för samtliga studerande i Katrineholms kommun oavsett huvudman eller 
verksamhetsform dessa är inskrivna inom.  I det fall det visar sig att det föreligger ett 
faktiskt behov hos nuvarande och potentiella studenter, behöver en fördjupad analys av 
vilka av de tillgängliga lokalerna som bäst lämpar sig att byggas om genomföras. Detta 
arbete görs lämpligen i samarbete mellan KFAB samt berörda förvaltningar och 
verksamheter. 

Det föreslås att följande parametrar beaktas i denna behovsanalys: 

 Antal aktuella elever på kort 

 Prognoser på lång sikt 

 Det geografiska läget i staden 

 Kostnader för ombyggnation 

 Driftskostnader 
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Till slut föreslås den eventuella kommande fördjupade analysen utökas till att även 
omfatta inventering av behov hos elever folkbokförda i Katrineholm kommun. Detta då 
bildningsförvaltningen med jämna mellanrum kommer i kontakt med elever 
folkbokförda i kommunen som av olika anledningar har behov av eget boende. Detta 
arbete är lämpligt att genomföras av bildningsförvaltning och socialförvaltningen 
tillsammans.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-10-27

 Utredning: Förutsättningar att skapa elevboenden

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson 
(S) samt förvaltningschef Johan Lindeberg och avdelningschef Ola Stenliden.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 65 BIN/2022:194

Återrapportering av särskilt uppdrag - Naturskola 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper” gavs ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att 
utreda möjlighet för att starta en naturskola som en resurs för att ge alla barn och elever 
ökade möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. I uppdraget ingår vidare 
inventering av lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar samt 
omvärldsbevakning och förslag till framtida insatser.  

Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
bör satsa på att starta en naturskola samt skapa lämpliga platser för utomhuspedagogik, 
så kallade skolskogar. Detta för att erbjuda barn och elever i de kommunala 
verksamheterna en flerdimensionerad undervisning. Systematisk utbildning och stöd 
bör erbjudas pedagoger och rektorer inom förskola och skola så att de i sin tur kan ge 
ännu mer strukturerat stöd till barn och elever med stöd i utomhuspedagogik som 
didaktisk metod. I förekommande fall indikerar utredningen även behov av 
utbildningsinsatser som direkt riktar sig till barn och elever inom bildningsförvaltningens 
samtliga verksamhetsformer.  

En riktad satsning bör utformas och genomföras i samverkan mellan olika professioner 
(t.ex. centrala förstelärare, skolledare, speciallärare, specialpedagoger och 
verksamhetsutvecklare) samt kopplas tydligt till det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.  

För att pedagogerna ska kunna stötta barn och elever krävs att pedagogerna har både 
teoretisk kunskap och praktiska redskap att veta vad de kan göra samt hur. Det stöd 
som ges behöver också vara förankrat i forskning och beprövad erfarenhet för att ha 
potential att verkligen ge effekt, vilket är kopplat till frågan varför. Pedagogerna kan då 
på ett professionellt, riktat och medvetet sätt stötta barn, elever och varandra, som 
komplement till den digitala utvecklingen som dagligen sker inom verksamheten.   
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-10-27

 Utredning: Förutsättningar att starta en naturskola 

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Banu Arslan (L) 
samt förvaltningschef Johan Lindberg.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 66 BIN/2022:196

Återrapportering av särskilt uppdrag - Språkskola 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att 
utreda möjlighet för att starta en frivillig språkskola som en resurs för att ge alla elever 
ökade möjligheter att upptäcka och utforska språk som de ännu inte mött i skolan.  

Det fastslås att alla barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara och 
överträffa kunskapsmålen. Kunskap ska sättas i första rummet och resultaten i skolan 
ska höjas. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje 
dag.  Vidare står det att läsa att skolans uppgift är att möta elevernas nyfikenhet med en 
aldrig sinande ström av kunskap och kreativitet, från förskolan ända upp genom 
gymnasiet. Alla skolor ska vara bra och likvärdiga. 

Med utgångspunkt i de kvantitativa data som presenteras i utredningen rekommenderar 
inte utredningen bildningsnämnden att starta en frivillig språkskola. Detta på grund av 
att, även om en frivillig skola skulle kunna eventuellt kunna anordnas utanför den 
ordinarieskoltiden, är det av största vikt att den lärarbehörighet som finns att tillgå inom 
moderna språk i Katrineholms kommunala grundskolor används inom den ordinarie 
verksamheten.  

Även om intervjuer inte genomförts med eleverna inom ramen för denna utredning, 
talar de statistiska underlagen emot start av en frivillig språkskola. I jämförelse med riket 
konstaterar utredningen att elever i Katrineholms grundskolor inte ser moderna språk 
som tillräckligt attraktiva och/eller att elever i Katrineholms grundskolor av olika 
anledningar prioriterar bort moderna språk till förmån för ämnen engelska, svenska 
eller svenska som andraspråk. Fokus behöver därför läggas på att analysera anledningar 
till detta fenomen och identifiera adekvata insatser. 

Till slut konstaterar utredningen att Katrineholms är en kommun med elever som har 
flera olika modersmål. En stor andel av elever i de kommunala grundskolorna i 
Katrineholms kommun läser redan tre språk, svenska/svenska som andra språk, 
engelska samt modersmål. De analyserade statistiska underlagen visar att 
måluppfyllelsen i ämnet modersmål är mycket god. Utöver detta finns det en stor del 
elever som talar ett tredje och i förekommande fall även ett fjärde språk, men som 
avstår från att läsa språket inom ramen för den ordinarie verksamhet. Utredningen 
konstaterar att det, baserat på ovanstående, finns en stor andel elever som möter olika 
språk utanför skolan och som talar fler än två språk.  
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Detta leder vidare till konstaterandet att en stor andel elever i Katrineholms kommunala 
skolor uppfyller EU:s språkpolitiska mål att kunna kommunicera på två språk utöver sitt 
modersmål samt att befintliga resurser behöver riktas till insatser som höjer 
måluppfyllelsen i svenska och engelska samt enheternas prioriterade 
utvecklingsområden.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-11-01

 Utredning: Att starta frivillig språkskola

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
förvaltningschef Johan Lindeberg. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 67 BIN/2021:48

Omdisponering av investeringsmedel 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att 134 000 kr omdisponeras från investeringsprojekt 
900221 Fordonsprogrammet - körgård till investeringsprojekt 900273 Verktyg BA

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och anläggningsprogrammet har behov av att byta ut sin maskinpark, såsom 
skruvdragare, sågar med mera för att gå över till batterimaskiner. Den utrustning som 
finns idag bedöms av rektor som undermålig då flera maskiner är trasiga och 
komplettering behöver ske. Investeringarna i Fordonsprogrammet - körgård har under 
2023 inte kostat så mycket som budgeterat. Investeringsmedel har nyttjats till inköp av 
container till körgård, ställning för att raka bort snö från fordonen samt komplettering av 
körsimulator för bland annat kranbil. Totalt 134 000 kr av investeringsmedlen bedöms 
kunna omprioriteras till Bygg- och anläggningsprogrammet.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-10-25

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Henrik Gullstrand (V) och Ulrica 
Truedsson (S).

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 68

Diskussionspunkter

Återkoppling kvalitetsrapport
Vid dagens sammanträde lämnas ordet fritt för nämnden att diskutera kvalitetsdialogen 
den 20 september. Den generella uppfattningen är att nämndens ledamöter är nöjda 
med dagen och att den uppskattades. 

Volymförändringar
Vidare informerar förvaltningschef Johan Lindeberg nämnden om de volymförändringar 
som sker under 2023 gällande elevantalet. Bland annat redovisas perioden år 2013-2022 
och hur elevvolymerna började minska redan år 2020 och att detta inte ser ut att ändras 
de kommande åren samt volymförändringar i budget år 2023 jämfört med år 2022 på 
grund av 250 färre elever och barn år 2023. 

Under punkten informerade även ordförande Ulrica Truedsson (S) om de två uppdrag 
som majoriteten gett till bildningsförvaltningen. De två uppdragen som lämnats består i 
hur förvaltningsområdet möter volymförändringarna i förskolan samt förutsättningarna 
för att bedriva en hållbar och kvalitativ undervisning i Strångsjö skola. 

Punkten om samrådsorganisation utgår och tas upp under decembernämnden. 

Yttranden
I samband med diskussionspunkterna yttrar sig Alexander Forss (KD), Ulrica Truedsson 
(S), Victoria Barrsäter (C), Fredrik Ahlman (M), Banu Arslan (L), Ingvar Larsson (SD), Henrik 
Gullstrand (V), Kenneth Svahn (M) samt förvaltningschef Johan Lindeberg.
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§ 69

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av 
gällande delegationsordning under perioden 2022-09-12 – 2022-11-01 enligt nedan:

Bildningsnämndens enskilda utskott

 Sammanträdesprotokoll 2022-09-23 § 15

 Sammanträdesprotokoll 2022-09-27 § 16

 Sammanträdesprotokoll 2022-10-24 § 17-18

Bildningsförvaltningen

 Beslut om mottagande i Grundsärskolan, handlingsnummer 2022:1077

 Beslut ansökan om skolskjuts, handlingsnummer 2022:984

 Beslut ansökan om skolskjuts, handlingsnummer 2022:985

 Beslut ansökan om skolskjuts, handlingsnummer 2022:986

 Beslut ansökan om skolskjuts, handlingsnummer 2022:989

Comfact Signature Referensnummer: 1489157



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-11-08 21 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 70 BIN/2022:69

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2022-09-10 – 2022-10-
31 enligt nedan:

Bildningsförvaltningen

 Beslut om avstängning grundskola, handlingsnummer 2022:1067

 Beslut om avstängning gymnasieskola, handlingsnummer 2022:1040

Flens kommun

 Avtal om plats i Flens kommuns fritidsverksamhet, handlingsnummer 2022:1082

Katrineholms kommun

 Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 
2022:964

 Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 
2022:965

 Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse, 
handlingsnummer 2022:1101

 Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun, handlingsnummer 2022:1102

 Återrapportering särskilt uppdrag – Utredning av busstrafiken, handlingsnummer 
2022:1106

 Återrapportering särskilt uppdrag – Uppföljning av språktest vid rekrytering, 
handlingsnummer 2022:1107
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