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§ 15       
 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Dagens sammanträde stängt för allmänheten. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes. 
 
Månadsrapport maj 2020 
Johanna Siverskog ekonom redovisar ekonomiska rapporten för maj 2020. 
 
Till och med maj redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 10 587 tkr. Till 
stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel och förbrukning 
har varit låga under april och maj till följd av Covid-19. Till följd av att många barn och 
elever har varit frånvarande i förskola och skola under pandemin är måltidskostnaderna 
i nuläget 2,1 mnkr lägre än budgeterat. 
 
Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelsen på +2,6 mnkr. Detta 
motsvarar det plusresultat som just nu prognostiseras med anledning av minskade 
måltidskostnader på grund av färre serverade måltider under Covid19. Denna beräkning 
är fortfarande preliminär då fler barn/elever utfallet för juni är preliminärt. 
 
Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att 
bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste 
hämtas hem i verksamheterna. 
 
För att nå budgetavvikelsen på +2,6 mnkr har tydliga direktiv gått ut till samtliga enheter. 
Direktiven går ut på att alla enheter som har minusprognos måste vidta åtgärder för att 
komma i balans samtidigt som de enheter som har plusresultat i dagsläget måste håller i 
de resultaten. Återhållsamhet råder för alla enheter. Dessa gemensamma åtgärder har 
gett effekt och i dagsläget återstår att verkställa åtgärder motsvarande 1,35 mnkr. 
Jämfört med 6,7 mnkr föregående månad. 
 
Om förvaltningen får kompensation från staten för de sjuklöner som betalats ut under 
april månad kommer resultatet att förbättras. 
 
Barn- och elevutveckling  
Johanna Siverskog ekonom, redovisar jämförelser från 2018 och 2019 och januari till maj 
2020 avseende barn och elever folkbokförda i Katrineholm. 
• Antal barn i förskola 
• Elevutveckling grundskola 
• Antal barn i fritidshemn 
• Elevutveckling gymnasieskola 
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Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Helene Björkqvist informerar 
• Krisledningsmöten med anledning av coronapandemin. Start den 3 mars, till en 

början varje dag, har sedan fasats ut till en gång per vecka. Fokus har varit att hindra 
smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Redovisning resultat på enkät som skickats ut via länk till lärare och elever med 
anledning av distansundervisningen i gymnasieskolan vårterminen 2020 

• Betygsresultat vårterminen 2020, årskurs 6 – 9 
• Öppna jämförelser gymnasieskolan 
• Preliminär antagning gymnasieskolan höstterminen 2020 
• Planeringsdirektiv 2021, effektiviseringskrav på 13,6 miljoner 
 
____________________ 
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§ 16    BIN/2018:107  002 
 

Revidering bildningsnämndens delegationsordning 
2019-2022  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande delegationsordning reviderades senast 2020-02-25 enligt bildningsnämndens 
beslut §5. Bildningsförvaltningen föreslår nu några justeringar under följande rubriker: 
 
• Gymnasieskolan, ärendetyp ”Beslut om förlängd utbildning på preparandutbildning 

(från ett till två år), lagrum SL 17 kap. 5§, tas bort enligt lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 2018:749 

• Ekonomiadministrativa ärenden, Tecknande/uppsägning av övergripande avtal – 
kommentar: ändras till ”Enligt gällande attestreglemente fastställt av 
kommunfullmäktige” 

• Övriga ärenden, ny ärendetyp: Anmälan av personuppgiftsincident till 
Datainspektionen, delegat GDPR-samordnare, ersättare biträdande förvaltningschef 

 
Ärendets handlingar 
• Delegationsordning för bildningsnämnden Katrineholms kommun 
 
____________________ 
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§ 17    BIN/2020:63  629 
 

Uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en 
översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsförvaltningen ska återkomma med tidsplan och uppdragsplanering med tillägg 
av följande punkter att utreda 
• Att de mål utifrån vilka bildningsförvaltningen ska utreda Katrineholms 

gymnasieskola kompletteras med erfarenheter från statens offentliga utredning SOU 
2020:33 ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” som presenterades 8 juni 

• Att utredningen dimensioneras utifrån målet att Katrineholm ska bli 40 000 invånare 
år 2030 framför SCB:s prognoser 

 
Tidsplan och planering ska redovisas på bildningsnämndens sammanträde den 25 
augusti 2020 
 
Reservation 

Victoria Barrsäter (C) reserverar mot bildningsnämndens beslut att avslå punkt 2 i 
hennes tilläggsyrkande. Reservationen redovisas på sidan 7 i protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunplanen finns resultatmålen att fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat samt att fler elever ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå.  
 
Under de senaste åren har gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utvecklats och 
förändrats. Samarbetet har stärkts mellan skolorna och nya program och inriktningar 
har utvecklats.  
 
För att nå målen i kommunplanen och för att fortsatt kunna hålla en hög kvalitetet på 
utbildningen, och därmed vara en attraktiv och relevant utbildningsanordnare för både 
elever och företag/organisationer, ges bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola utifrån följande perspektiv och 
mål: 
 
• Öka andel elever med gymnasieexamen och höja meritvärdet 
• Öka integration och samverkan mellan gymnasiesärskolan, 

introduktionsprogrammet och övriga nationella program  
• Föreslå framtida programutbud och programstrukturer 
• Behålla och utveckla kvalitet inom verksamheternas samtliga delar 
 
Förvaltningen ska återkomma med tidsplan och uppdragsplanering till 
bildningsnämndens sammanträde 25 augusti 2020 
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Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Johan 
Söderberg (S), Fredrik Ahlman (M), Joakim Truedsson (S), Tony Rosendahl (V),  
Inger Hult (L) och Ismail Abukar (MP) 
 
Förslag och yrkande 

Victoria Barrsäter (C) föreslår följande tilläggsyrkande: 
• Att de mål utifrån vilka bildningsförvaltningen ska utreda Katrineholms 

gymnasieskola kompletteras med erfarenheter från statens offentliga utredning 
SOU 2020:33 ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering 
av gymnasial utbildning” som presenterades 8 juni 

• Att särskild vikt läggs vid gymnasiesärskola och våra praktiska kurser för att 
säkerställa att de har tillgång till de lokaler och resurser de behöver 

• Att utredningen dimensioneras utifrån målet att Katrineholm ska bli 40 000 
invånare år 2030 framför SCB:s prognoser 

Centerpartiet ser behovet av en långsiktig och hållbar plan för att förbättra elevernas 
resultat och är positiva till av göra en översyn/utredning kring Katrineholms 
gymnasieskolor. 
 
Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till sitt tilläggsyrkande. 
  
Johan Söderberg (S), med instämmande av Fredrik Ahlman (M), yrkar bifall till 
bildningsförvaltningens förslag samt bifall punkterna ett och tre och avslag på punkt två i 
Victoria Barrsäters (C) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
vilken godkänns av nämnden. 
 
I enlighet med detta ställer han sedan proposition på sitt eget förslag till beslut mot 
Victoria Barrsäters (C) förslag till beslut och finner att bildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 
____________________  
 
Beslutet skickas till: bildningsförvaltningen 

  



       

BIN/2020:63 - 629 

Reservation tilläggsyrkande Uppdrag översyn gymnasieskola 

Centerpartiet ser behovet av en långsiktig och hållbar plan för att förbättra 
elevernas resultat och är positiva till att göra en översyn/utredning kring 
Katrineholms gymnasieskolor. Vi la tre förslag i tilläggsyrkanden. 

1. Att de mål utifrån vilka bildningsförvaltningen ska utreda Katrineholms 
gymnasieskola kompletteras med erfarenheter från statens offentliga 
utredning SOU 2020:33 ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning” som presenterades 8 juni. 

2. Att särskild vikt läggs vid gymnasiesärskolan och våra praktiska kurser 
för att säkerställa att de har tillgång till de lokaler och resurser de behöver. 

3. Att utredningen dimensioneras utifrån målet att Katrineholm ska bli 40 
000 invånare år 2030 framför SCBs prognoser. 

Nämnden beslutade enligt punkt 1 och 3. Men eftersom nämnden beslutade att 
avslå punkt 2 så reserverar jag mig mot beslutet. 

Katrineholm 16 juni 2020 

Victoria Barrsäter  
Centerpartiet

                        

KATRINEHOLM  
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§ 18    BIN/2019:121  009 
 

Svar på ledamotsinitiativ om elevers bussresor  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för att 
komplettera underlaget med en utredning av kostnader. 
 
Reservation 

Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 10 i 
protokollet. 
  
Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet 2019-12-17 lämnade Victoria Barrsäter (C ) ett ledamotsinitiativ om 
elevers bussresor. På ett programråd på Lindengymnasiet framkom det att det uppstått 
problem med begränsningarna i de busskort som eleverna kan ansöka om. 
Begränsningarna är att kortet endast ger rätt till tre resor per dag, fram till klockan 18 
och vardagar. Centerpartiet föreslår att bildningsförvaltningen utreder hur elevers resor 
till och från kurser på andra skolor samt praktik på obekväm arbetstid ska vara möjlig 
och likvärdig utan att bekostas av skolpengen. 
 
Villkoren för skolkort regleras i den överenskommelse som slutits mellan parterna i 
Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland ägarråd 2016. Av den framgår att det beslutats om 
tre resor per dag på skolkortet. 
 
På sammanträdet 2020-02-25 §7 beslutade nämnden att bordlägga ärendet till 
sammanträdet den 7 april. Eftersom sammanträdet då och även den 12 maj har ställts 
in, tas ärendet upp på detta sammanträde istället. 
 
Ärendets handlingar 
• Ledamotsinitiativ om elevers bussresor från ledamot i Centerpartiet 
• Kollektivmyndighetens (Ägarrådet) överenskommelse angående skolkort 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria  
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V), Alexander Forss (KD), Fredrik Ahlman (M), Tommi 
Lycke (S), Inger Hult (L) och Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef. 
 
Förslag och yrkanden 

Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till sitt ledamotsinitiativ. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till bildningsförvaltningen för att 
komplettera underlaget med en utredning av kostnader. 
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Tommi Lycke (S) yrkar avslag på Victoria Barrsäters (C) ledamotsinitiativ. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han 
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
vilken godkännas av nämnden.  
 
Ordförande följer sedan den godkända propositionsordningen och finner att 
bildningsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
____________________ 
 
 

  



Reservation - Återremittering Nämndsinitiativ - elevers 
bussresor 

Centerpartiet yrkade på att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur 
elevers resor till och från kurser på andra skolor samt präktig på obekväm 
arbetstid ska vara möjlig och likvärdig utan att bekostas av skolpengen.  

Nämnden beslutade att återremittera ärendet med uppgift till förvaltningen att 
ta fram mer underlag. 

Då jag anser att det är i princip det jag önskat med förslaget på utrednings så 
yrkade jag på att ärendet skulle avgöras idag och att initiativet skulle bifallas. 

Då mitt yrkande fick avslag reserverar jag mig mot beslutet. 

Katrineholm den 16 juni 2020 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Katrineholm den 16/6 2020        Sid  av 1 1
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§ 19       
 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§6-17, som fattats på bildningsnämndens vägnar 
med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2020-06-16 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 20       
 

Meddelanden  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd och programråd under perioden 14 februari till 4 juni 2020. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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