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Beslutande ersättare Christina Thorell (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), John Ogenholt (KD),
Leif Strand (C) § 10-17.

Ersättare Carl-Henrik Gustavsson (S), Malin Sandqvist (S), Henrik Gullstrand (V), Leif Strand (C) § 1-9.
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Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)
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Utsedd justerare: Ismail Abukar (MP)

Justeringens plats 
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Digitalt

Paragrafer § 2-  § 15
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Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 2   

Fastställande av dagordning 

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av två ärenden.

1. Ledamotsinitiativ från Centerpartiet: Följ skollagen angående språkval

2. Ledmotsinitiativ från Liberalerna: Förslag att nämnden inför läsåret 2022-2023 
omfördelar resurser så att ett tvålärarsystem i ämnena svenska, matematik på 
lågstadiet kan införas.

Sammanfattning av ärendet
1. Victoria Barrsäter (C) yrkar på att ett ärende ” Ledamotsinitiativ från Centerpartiet: 

Följ skollagen angående språkval, ska tas upp på dagordningen,

2. Inger Hult (L) yrkar på att ett ärende ” Förslag att nämnden inför läsåret 2022-2023 
omfördelar resurser så att ett tvålärarsystem i ämnena svenska, matematik på 
lågstadiet kan införas” ska tas upp på dagordningen.

Bildningsnämndens överläggning
1. Under bildningsnämndens överläggning under punkt 1 yttrar sig Victoria Barrsäter 

(C) och Ulrica Truedsson (S).

2. Under bildningsnämndens överläggning under punkt 2 yttrar sig Inger Hult (L) och 
Ulrica Truedsson (S).

Beslutsgång

Ledamotsinitiativ 1, Centerpartiet

a. Ordförande ställer proposition på om Victoria Barrsäters (C) ledamotsinitiativ får 
tilläggas dagordningen.

b. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om att bifalla dagordningen med 
tillägg av ledamotsinitiativet som punkt 16 på dagordningen.

Ledamotsinitiativ 2, Liberalerna

a. Ordförande ställer proposition på om Inger Hults (L) ledamotsinitiativ får tilläggas 
dagordningen.

b. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om att bifalla dagordningen med 
tillägg av ledamotsinitiativet som punkt 17 på dagordningen.

Beslutet skickas till: 

Centerpartiet

Liberalerna
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§ 3   

Information 

Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.

1-1-projektet: Utredningen bildningsnämndens fortsatta digitala 
resa
Förvaltningschef Johan Lindeberg och verksamhetsutvecklare Lisa Eriksson redovisar 
1-1-projektet – Utredning med förslag på förändringar.

Förutsättningar

 Barn/elever: Förskola: Ipads (4 per avdelning), förskoleklass: Ipads (halvklass), 
årskurs 1-9: Ipads (personliga), gymnasieskola: Macbooks (personliga).

 Personal: Förskola: iPads (personliga), grundskola: Ipads + Macbooks (personliga), 
gymnasieskola: Macbooks (personliga).

 50 olika system/tjänster, drygt 500 appar, 2 350 Macbooks, 6 100 Ipads.

Det här har vi gjort

 Skapat förutsättningar för distansundervisning

 Implementerat en ny lärplattform Unikum

 Kvalitetssäkrat appar

 Ökat och tillgängliggjort service genom skolportalen Lärknuten och Lärknuten 
support

 Infört Google Workspace och anordnat workshops i Greenscreen

 Infört DigiExam, en träning inför nationella digitala prov

 Infört prognosverktyg

 Infört Skolon – en samlingsplats för digitala läromedel och tillgängliggjort inlästa 
läromedel på olika språk i förskola och skola.

Planerade åtgärder

 Driva frågan om bra internetuppkoppling som är en grundläggande förutsättning

 Utveckla samarbetsformer mellan förskolan/skolan och förvaltningskontoret, 
Centrala digitaliseringsavdelningen och bildningsförvaltningen.

 Kompetensutveckling

 Verksamhetsbesök

 Med mera.
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Årsredovisning

Volymutveckling

Nedåtgående trend i förskolan vilket på sikt kommer att påverka grundskolan

Samlad bedömning

 Både positiv och negativ utveckling när det gäller måluppfyllelsen i grundskola och 
gymnasieskola.

 En fortsatt låg andel behörig personal i förskolan samtidigt som sjukfrånvaron är hög 
på vissa enheter.

Driftsredovisning

Redovisningen visar en positiv avvikelse i förhållande till budget på cirka 5,9 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror bland annat på covid-pandemin som genererat en lägre grad av 
inköp och kompetensutveckling samt minskat personalkostnader på grund av 
sjukfrånvaro. En osäkerhet när det gäller statsbidragen har också gett plus liksom den så 
kallade skolmiljarden.

Investeringsredovisning: större investeringar

 Fordonsprogrammet; lastbil och ny körgård

 Inventarier till nya idrottshallar

 Ipads till år 1, 4 och 7

 Utemiljön i förskolan

4 500 tkr begärs ombudgeterade.

Internkontrollrapport 2021
Resultat av genomförda kontroller visar återstående brister inom de kontrollmoment 
som berör närvaroregistrering och registrering av lektioner, vilket gör att 
kontrollmomenten behöver kvarstå. Omformulering av kontrollmoment avseende 
Incidentrapportering och Arbetsmiljö.

Inom områdena Debitering, Tillgänglighetsanpassning och GDPR bedöms rutinerna 
fungera och kontrollområdena föreslås utgå.

Internkontrollplan 2022
Tre nya kontrollmoment införs:

 Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd – sker sammanställning och rapport 
till huvudman?

 Likvärdiga personella resurser - finns rutiner för att på enhets- och huvudmannanivå 
följa upp, analysera och dokumentera tillgången till personella resurser?

 Likvärdiga personella resurser - sker sammanställning och rapportering till 
huvudman?
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Prioritering av övriga investeringar i budget 2022 I samband med 
övergripande plan med budget 2022

2024 tilldelades bildningsnämnden en total budgetram för investering på 46 100 tkr. En 
post på 3 000 tkr benämndes ”Övriga investeringar prioriteras av nämnden”. 
Bildningsförvaltningen föreslår att 1 290 tkr av de tilldelade 3 000 tkr fördelas till 
grundskolan och att 1 710 tkr av de tilldelade 3 000 tkr fördelas till gymnasieskolan.

Verksamhetsinformation

Tema: Personalfrämjande åtgärder

Förvaltningschef Johan Lindeberg redovisar resultaten från medarbetarenkäten om 
hållbart medarbetarengagemang (HME).

Verksamhetschef Birgitta Dahlbeck berättar om kommunens hälsoår 2022. 
Syfte och mål med hälsoåret är att

 uppnå en förbättrad hälsa bland invånare och medarbetare i Katrineholms 
kommun

 få invånare samt medarbetare att förstå vikten av att ta ett eget ansvar för sin 
hälsa

 öka den förvaltningsövergripande gemenskapen och sammanhållningen.

Covid

Förvaltningschef Johan Lindeberg redovisar det aktuella covid-läget. Restriktionerna har 
tagits bort och ordinarie rutiner gäller. Verksamheterna ser över vilka åtgärder som kan 
genomföras för att minska smittspridningen. Personalfrånvaron är fortsatt ansträngd 
men trenden är vikande.

Komptensförsörjningsplanen

Verksamhetschef Birgitta Dahlbeck redovisar kompetensförsörjningsplanen som bland 
annat tar upp framtida behov av nyanställningar och de utbildningar som erbjuds i 
Katrineholm.

Utbildningar

 Lokal barnskötarutbildning

 Uppdragsutbildning förskollärare

 Arbetsintegrerad utbildning till grundskollärare F-3

 Reguljära utbildningar på Campus Viadidakt; Grundlärare i fritidshem (180 hp), 
Grundlärarprogrammet åk F-3 (240 hp) och Förskollärare (210 hp)

Kompetensförsörjningsplanen ska kompletteras i maj efter det att en partssammansatt 
grupp avslutet sitt arbete med läraravtalet HÖK 21.
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Rekryteringsbehov

Beräknad brist i riket på cirka 12 000 lärare och förskollärare år 2035, bland annat på 
grund av pensionsavgångar.

Tillsyn C-företaget

Biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg redogör för tillsynen av den fristående 
pedagogiska omsorgen Kotten (C-företaget). 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förvaltningschef Johan Lindeberg visar bland annat en resultatanalys för årskurs 3 
läsåret 2021/2021 och framtida förslag till förändringar.

Resultatanalys årskurs 3 läsåret 2010/2021

 28 (50 procent) av 56 elever i årskurs 3 uppfyller kraven för examen.

 34 elever kommer att uppnå kraven för examen i juni 2022.

 Insatser görs för att öka måluppfyllelsen.

Observera att alla prognoser och betyg inte är satt. Eleverna har en stor del av läsåret 
kvar.

Några orsaker till resultatbilden

 Utbildningen i årskurs 3 är överdimensionerad.

 Alla som sökte kom in och många hade VO som sistahandsval.

 Elever får arbete utan examen och innan de är klara med utbildningen.

Insatser på kort sikt

 Skolan identifierar orsaker.

 Skolan arbetar intensivt med anpassningar på individnivå.

 Rektor för samtal med elever.

Insatser på lång sikt

 Bland annat dimensioneras antalet platser till en rimligare nivå.

Regler fristående verksamheter

Biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg redogör för förslaget till regler för 
fristående verksamheter. 
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§ 4 BIN/2022:13  

Årsredovisning 2021 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för 2021 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Bildningsnämnden begär att 4 500 tkr av investeringsbudgeten ombudgeteras till 

2022.

Bildningsnämndens årsredovisning redovisas som protokollsbilaga 1-2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 
verksamhetsåret 2021. Bildningsförvaltningen redovisar för 2021 en positiv avvikelse i 
förhållande till budget på +5 903 tkr.

Kommunens förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola redovisar på 
verksamhetsnivå ett positivt resultat för året. Samma sak gäller för flera av 
stödverksamheterna såsom Kulturskolan, barn- och elevhälsan och Bryggan. Däremot 
har grundsärskolan fortfarande svårigheter att få ihop sin ekonomi och redovisar en 
negativ avvikelse 2021. Fler elever med omfattande behov av extraordinära stödinsatser 
är förklaringen till denna avvikelse. 

Merparten av de positiva avvikelserna kan kopplas till Coronapandemin. Pandemin har 
bidragit till låga personalkostnader, låga kostnader för kompetensutveckling och mindre 
inköp av förbrukningsmaterial än ett vanligt år.  

I resultatet för förvaltningen finns även stora negativa avvikelser. Den mest oroande 
kostnadsökningen avser köp av gymnasieplatser utanför kommunen. Det kan 
konstateras att kostnaden för att köpa en gymnasieplats i annan kommun har ökat 
kraftigt. Detta kommer att påverka bildningsförvaltningens kostnader även kommande 
år. Samtidigt redovisas stora positiva avvikelser inom resursfördelningen då antalet 
elever understiger budgeterat. 

Trots att årets avgångsklasser uppvisade en god resultatutveckling når 
bildningsförvaltningen inte de kommunala resultatmålen att fler elever i grundskolan 
och gymnasieskolan ska klara målen och nå höga resultat. Resultatutvecklingen skiljer 
sig mellan könen och måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är inte lika god. Kvalitén i 
undervisningen måste förbättras för att flera elever kan få möjlighet att nå goda resultat. 
Samtidigt måste skolorna hela tiden anpassa sin organisation till aktuellt elevantal. En 
rörlighet i ekonomin som är en utmaning när elevantalen kan förändras snabbt. 
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Inte heller förskolans mål om en trygg och utvecklande förskoleverksamhet bedöms nås 
för året då andelen behörig personal är låg och sjukfrånvaron är hög. Insatser pågår för 
att öka andelen behörig personal och även för att öka frisknärvaron. Samtidigt redovisar 
förskolan ett positivt resultat för året. Detta kan kopplas till bland annat hög 
sjukfrånvaro.

 Ärendets handlingar

 Årsredovisning 2021.

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 5 BIN/2021:2  019

Internkontrollrapport 2021 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2021 års internkontroller samt 
vidaresänder den till kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens internkontrollrapport redovisas som protokollsbilaga 2-2022.

Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av 
kontrollerna fanns kvar från 2020 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 2021 visar på att det, trots 
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. Inom de 
kontrollmoment som berör närvaroregistrering och registrering av lektioner kan det 
konstateras att det inte fanns några större avvikelser under våren. Dock kan det 
konstateras att det finns stora brister i registreringen under hösten då ett nytt system 
för registrering av frånvaro införts i samband med byte av lärplattform. Båda 
kontrollmomenten behöver kvarstå 2022. 

Inom området incidentrapportering behöver kontrollområdet kvarstå men 
kontrollmomentet behöver omformuleras till 2022 års internkontrollplan. 
Kontrollmomentet bör istället omfatta att kontrollera om det finns adekvata underlag för 
att göra analyser på huvudmannanivå. Även inom området arbetsmiljö behöver 
kontrollområdet kvarstå men kontrollmomentet omformuleras. Momentet föreslås 
vidgas till att kontrollera om enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt sätt. 

Inom området debitering bedöms att rutinerna kring debitering av försvunnen/förstörd 
utrustning fungerar. Även inom området tillgänglighet bedöms rutinerna för 
tillgänglighetsanpassning av material på webben som fungerande. Inom området GDPR 
anses arbetet fungera på ett tillfredställande sätt och kontrollerna är idag en del i det 
ordinarie arbetet. Dessa kontrollmomentet föreslås därför utgå 2022. 

Inom övriga områden behöver kontrollerna kvarstå även om det i vissa fall skett 
förbättringar. Detta för att riskerna ska minimeras ytterligare. 

Ärendets handlingar
 Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2021.
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 6 BIN/2022:14  

Internkontrollplan 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022.

Bildningsnämndens internkontrollplan redovisas som protokollsbilaga 3-2022.

Sammanfattning av ärendet
I internkontrollplanen för 2022 ligger ett stort fokus på kontroll av myndighetsutövning. 
Utifrån den revisionsrapport gällande "Likvärdig skola" som PWC genomförde under 
2021 på uppdrag av kommunens revisorer har tre nya kontrollmoment lyfts in i 
internkontrollplanen och ett kontrollmoment har omformulerats. Det kontrollmoment 
som har omformulerats är:

 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?

De kontrollmoment som har tillkommit är:

 Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - sker sammanställning och rapport 
till huvudman?

 Likvärdiga personella resurser - finns rutiner för att på enhets- och huvudmannanivå 
följa upp, analysera och dokumentera tillgången till personella resurser?

 Likvärdiga personella resurser - sker sammanställning och rapportering till 
huvudman?

Inom de kontrollmoment som berör närvaroregistrering och registrering av lektioner har 
redovisades avvikelser under hösten 2021, vilket gör att kontrollmomenten behöver 
kvarstå under 2022. Åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna behöver 
genomföras snarast.

Ärendets handlingar
 Internkontrollplan Bildningsnämnden 2022.

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

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 7 BIN/2021:48  042

Pioritering av övriga investeringar i budget 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att för 2022 fördela 1 290 tkr i investeringsbudget till 
grundskolan och 1 710 tkr i investeringsbudget till gymnasieskolan.

Sammanfattning av ärendet
I samband med övergripande plan med budget 2022 – 2024 tilldelades 
bildningsnämnden en total budgetram för investering på 46 100 tkr. En post på 3 000 tkr 
benämndes ”Övriga investeringar prioriteras av nämnden”. 

Bildningsförvaltningen har gjort en genomlysning av investeringsbehoven i grundskola 
och gymnasieskola utifrån tidigare inrapporterade investeringsönskemål. 
Bildningsförvaltningen föreslår att 1 290 tkr av de tilldelade 3 000 tkr fördelas till 
grundskolan och att 1 710 tkr av de tilldelade 3 000 tkr fördelas till gymnasieskolan. 

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

Beslutet skickas till:

Verksamhetschefer

Akten
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§ 8 BIN/2022:17  

Utredningen Bildningsnämndens fortsatta digitala resa, 
1-1-projektet 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna utredningen 
”Bildningsnämndens fortsatta digitala resa.

Sammanfattning av ärendet
I ett ledamotsinitiativ i bildningsnämnden 2019-12-17 lade Liberalerna fram ett förslag 
om att det skulle genomföras en swot-analys av kommunens 1–1-satsning inom 
digitalisering för att

”fastställa satsningens följder, men också för att ge bästa möjliga förutsättning att ta ställning 
till eventuell utvecklings- och förbättringsbehov, sett utifrån personalens, elevernas och 
vårdnadshavarnas perspektiv”. 

Mot bakgrund av detta gavs förvaltningen, av dåvarande förvaltningschef Helene 
Björkqvist, i uppdrag att göra en genomlysning av förvaltningens digitala resa ur 
relevanta perspektiv. Uppdraget stadfästes i bildningsnämnden 2020-02-25 § 9.

Samma månad drabbades Sverige och inte minst vår kommun med full kraft av den 
pandemi som fortfarande pågår. Detta har medfört att arbetet kraftigt försenats. 
Personalen har varit hårt belastad med nya arbetsuppgifter, många har varit 
frånvarande, och alla som har kunnat, har anmodats arbeta hemifrån. 
Förvaltningskontorets personal stöttade våren 2020 personal ute på skolorna för de 
äldre eleverna så att de klarade att ställa om till digital undervisning. Detta arbete har 
ånyo tagit fart nu 2022 i och med att nu många klasser med yngre elever måste 
undervisas digitalt. Samtidigt kan konstateras att när år 7–9 samt gymnasieskolan i stora 
delar måste gå över till digital undervisning igen kunde det ske från en dag till nästa 
vilket ger en indikation på den digitala mognad man genomgått. 

Emellertid kunde arbetet internt återupptas våren 2021 och en delredovisning skedde i 
nämnden 2021-06-08. Under hösten 2021 har semistrukturerade intervjuer kunnat 
genomföras i olika grupperingar. Efter analys och sammanfattande bedömning kunde så 
den nu förelagda rapporten presenteras förvaltningschefen dagarna före jul 2021. 

I rapporten ges dels förslag på ett antal omedelbara åtgärder samt dels på mera 
långsiktiga insatser. Rapporten pekar även på behovet av ett förbättrat systematiskt 
kvalitets- och uppföljningsarbete framåt. 
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Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens fortsatta digitala resa – utredning och förslag till förändring.

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

Beslutet skickas till:

Liberalerna
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§ 9 BIN/2022:18  

Regler för fristående verksamheter 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta om regler för fristående 
verksamhet i enlighet med förslaget.

Reservationer

Victoria Barrsäter (C) och John Ogenholt (KD)  reserverar sig mot beslutet. En skriftlig 
reservation biläggs protokollet.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun finns för närvarande ingen fristående förskola men det har 
tidigare funnits. Däremot bedrivs en pedagogisk omsorgsverksamhet med godkännande 
från bildningsnämnden.

Under 2021 har förvaltningen identifierat ett behov av att förtydliga regler för tillsyn av 
fristående verksamhet. Reglerna har varit tydliga beträffande krav på ansökan och 
förutsättningar för godkännande. För tillsynen har funnits en checklista där ansvarig 
tjänsteperson på förvaltningen kontrollerat att de lagkrav som finns uppfyllts under året. 
Denna checklista har visat sig inte i tillräcklig grad spegla den kvalitet på verksamheten 
som nämnden bör förvänta sig.

I förslaget till nya regler beskrivs, förutom kraven för ett godkännande nu även bland 
annat den kvalitet som krävs för att få behålla tillståndet, rätten till bidrag samt den 
informationsskyldighet som åligger verksamheten. 

Ärendets handlingar
 Rutiner för fristående verksamhet: Godkännande, beslut om bidrag och tillsyn.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Victoria Barrsäter 
(C) och John Ogenholt (KD).

Förslag och yrkanden

 Victoria (C) yrkar på återremiss av ärendet.

 Ulrica Truedsson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras i dag. 
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Beslutsgång

 Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) förslag till 
återremiss.

 Ordförande ställer proposition på bifall till Ulrica Truedssons (S) förslag på att 
ärendet ska avgöras i dag.

 Efter votering finner ordförande att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag.

 Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: 

C-företaget

Comfact Signature Referensnummer: 1291118



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-02-15 17 (23)

§ 10 BIN/2022:26  

Kompetensförsörjningsplan 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till 
kompetensförsörjningsplan 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på 
verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra 
försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens inom 
bildningsförvaltningen. 

Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa 
verksamheten till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är 
också betydande faktorer för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra 
arbete. 

Bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan identifierar de aktiviteter som 
bedöms som strategiskt viktigt att prioritera under 2022 baserat på verksamhetsplanens 
mål och de utmaningar verksamheten står inför.

Under våren 2022 pågår ett partsgemensamt arbete där bildningsförvaltningen 
tillsammans med fackliga parter arbetar med att ta fram en mer detaljerad 
kompetensförsörjningsplan inom ramen för HÖK 21. Detta innebär att 
bildningsförvaltningen ämnar föreslå en komplettering av denna 
kompetensförsörjningsplan i maj 2020.

Ärendets handlingar
• Förslag till kompetensförsörjningsplan 2022.

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

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
Personalenheten
Fackliga samverkansgruppen
Akten
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§ 11 BIN/2019:2  119

Representanter områdesråd 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Banu Arslan (L) till politikerrepresentant i 
förskoleområde Öst med förskolorna Berguven, Mysak, Påfågeln, Saltkråkan, Tjädern 
och Örnen.

Bildningsnämnden beslutar att utse Henrik Gullstrand (V) till politikerrepresentant i 
förskoleområde Väst med förskolorna Backa, Regndroppen, Näverstugan, Stavstugan 
och Sörgården. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2021-10-21 beslutat om entledigande av Tony Rosendahl (V) 
som ersättare i bildningsnämnden.

Han har även haft uppdrag som bildningsnämndens representant i förskoleområde Öst 
med förskolorna Berguven, Mysak, Påfågeln, Saltkråkan, Tjädern och Örnen. 

Ärendets handlingar
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-25, § 155.

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

Beslutet skickas till:

Banu Arslan

Henrik Gullstrand

Rektor förskoleområde Öst

Rektor förskoleområde Väst 
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§ 12   

Delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten § 1-3, BIN Del 2022 § 1-21som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Redovisade delegationsbeslut 2022-02-15.
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§ 13   

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd/programråd under perioden 
2021-11-27 – 2022-02-04.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd/programråd.
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§ 14 BIN/2022:35  

Ledamotsinitiativ från Centerpartiet 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet ska anses besvarat mot bakgrund av 
att kommunikationen är ändrad och att en uppföljning av informationen till 
vårdnadshavarna ska genomföras.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har inkommit med ett ledamotsinitiativ:  ”Följ skollagen angående 
språkval”. Ledamoten yrkar på att bildningsförvaltningens rutiner och kommunikation 
ändras omgående så att elever och vårdnadshavare får samma kännedom om valbara 
alternativ. Ledamoten yrkar även på att ett förtydligande snarast skickas ut till 
vårdnadshavare och eleverna om rättigheterna.

I sitt svar anger bildningsförvaltningen att kommunikationen på hemsidan är ändrad och 
att kommunikationen med vårdnadshavaren ska följas upp.

Ärendets handlingar
 Ledamotsinitiativ från Centerpartiet:  Följ skollagen angående språkval. 

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Ulrica 
Truedsson (S), Margaretha Norling, verksamhetschef, Fredrik Ahlman (M) och Tommi 
Lycke (S).

Beslutet skickas till:

Centerpartiet
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§ 15 BIN/2022:36  

Ledamotsinitiativ från Liberalerna 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att avslå Liberalernas ledamotsinitiativ om omfördelning av 
resurser.

Reservationer

Inger Hult (L) och Ismail Abukar (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med ett förslag på omfördelning av 
resurser inför läsåret 2022-2023, så att ett tvålärarsystem i ämnena svenska och 
matematik på lågstadiet kan införas.

Ärendets handlingar
 Ledamotsinitiativ från Liberalerna: ”Omfördela resurser så att ett tvålärarsystem i 

ämnena svenska och matematik på lågstadiet kan införas”.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Ulrica Truedsson (S), 
Johan Lindeberg, förvaltningschef och Ismail Abukar (M).

Förslag och yrkanden

 Inger Hult (L) yrkar bifall till ledamotsinitiativet

 Ulrica Truedsson (S) yrkar avslag till ledamotsinitiativet.

Beslutsgång

 Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag om att bifalla 
ledamotsinitiativet

 Ordförande ställer proposition på bifall till Ulrica Truedssons (S) förslag om att avslå 
ledamotsinitiativet. 

 Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till Ulrica Truedssons (S) 
förslag och avslag till Inger Hults (L) förslag.

Beslutet skickas till:

Liberalerna

Comfact Signature Referensnummer: 1291118



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-02-15 23 (23)

Bilaga A -Reservation till BIN 2022-02-15, § 9
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