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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-20
Vår beteckning

BIN/2021:96 - 629Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare telefon

0150-572 82
Handläggare e-post

carina.andersson@katrineholm.se

Namn på ny skola i norra stadsdelen

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till officiellt namn meddelas på sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
En ny skola håller på att byggas i den norra stadsdelen och beräknas stå klar höstterminen 
2022. En tävling har anordnats för att samla in förslag till ett officiellt namn på skolan och 
en mängd förslag har kommit in till bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningens 
ledningsgrupp har listat tre förslag inför beslut, som alla är kopplade till torp/gårdar som 
funnits/finns i området:

 Karslundsskolan

 Stensättersskolan och

 Katrineskolan/Catrineskolan.

Carina Andersson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Rektor Östra skolan

Rektor Västra skolan

Verksamhetschef

Akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-18
BIN/2021:81, 629Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Johan Lindeberg
Handläggare telefon

0150-572 64
Handläggare e-post

Johan.lindeberg@katrineholm.se

Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser 
för att möta relationsvåld. 

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser 
för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal. 

Ärendets handlingar

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta
relationsvåld.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet hänvisar i sin motion till det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Man anser att pandemin medfört en ökad risk för våld i 
nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de 
våldsutsatta, men att även personal i förskola och skola kan ha möjligheter att sätta 
stopp för våldet.  Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn 
och ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet 
anser även att personalen bör kunna stötta den utsatte vid en orosanmälan och att det 
ska finnas handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan 
ska göra när barn/ungdomar far illa eller befaras fara illa.

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar 
där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns 
väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt finns 
det ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal och vidareutbilda befintlig 
personalgrupp. Idag sker sådan utbildning med stöd från relationsteamet på 
socialförvaltningen. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i 
Sörmland, pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att identifiera insatser för att 
öka möjligheterna till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt 
utifrån varje barns behov. 

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal inom 
förvaltningen med fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera 
fortbildning om våld i ungas relationer. 

Bildningsförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära 
relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande 
kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika 
verksamhetsområdena och bildningsförvaltningen anser att utbildningarna bör 
skräddarsys. Under hösten 2021 pågår ett arbete med att identifiera lämpliga 
utbildningsinsatser från nationella aktörer som tex. Nationellt Centrum för Kvinnofrid 
(NCK), för att kunna erbjuda personalen 2022. 

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och 
säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för 
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till 
varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 
Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta 
fram handlingsplaner. 

Under hösten 2021 pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att ta fram en 
handlingsplan för våld i nära relation och hedersförtryck. Handlingsplanen kommer att 
innehålla rutiner för personal vid misstanke/oro om att barn eller ungdomar utsatts för 
eller bevittnat våld i nära relationer eller hedersförtryck. Planen kommer även tydliggöra 
utbildning för personal i form av innehåll, omfång och frekvens. 

Johan Lindeberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Inger Fredriksson (C)      Victoria Barrsäter (C)      Ann-Charlotte Olsson (C)    Anders Gölevik (C) 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-21
Vår beteckningBildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare e-post

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BINEU 2021 § 6-8, BIN Del 2021:3 § 36-37, 2021:18-19.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-10-21.

Carina Andersson
Nämndsekreterare
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SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden 2021-10-21

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut 
bildningsnämndens sammanträde 2021-11-02

Bildningsnämndens enskilda utskott

§ Beslut Beslutande
BINEU
2021 § 6 - 8

Avstängning elever gymnasieskola 
(3) 2021-09-21

Ulrica Truedsson ordf.
Fredrik Ahlman 1:e vice 
ordf. Inger Hult 2:e vice 
ordf.

Ordförande

§ Beslut Beslutande
BIN Del 2021:3
§ 36
§ 37

Tillträdesförbud 2021-10-13
Justering av avgiftsuttag i Kulturskola 
och KomTek

Ulrica Truedsson

Förvaltningschef

§ Beslut Beslutande
2021:18  Avtal om samverkan mellan

Linköpings universitet och
Katrineholms kommun gällande
förskollärarprogrammet

 Beslut om bidragsbelopp 2021,
Vejbystrands skola och förskola.

Johan Lindeberg

Biträdande förvaltningschef

§ Beslut Beslutande
2021:19  Avtal förskole- fritidshemsplaceringar

barn från annan kommun
 Avtal förskole- fritidshemsplaceringar

barn i annan kommun
 Avtal skolplacering i/från annan

kommun
 Beslut skolskjuts
 Särskilt samverkansavtal för nationell

idrottsutbildning, gymnasieskola
 Svar på överklagan skolskjuts till

förvaltningsrätten
 Svar på skolinspektionsanmälan.

Jörgen Rüdeberg
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-21
Vår beteckningBildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Carina Andersson
Handläggare telefon Handläggare e-post

Carina.Andersson@katrineholm.se

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll från 
områdesråd/programråd under perioden 2021-09-18 till och med 2021-10-21.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Protokoll från områdesråd/programråd.

Carina Andersson
Nämndsekreterare
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SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden 2021-10-20

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
bildningsnämndens sammanträde              
2021-11-02

1 Kommunfullmäktige
 § 130 Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen

2 Skolverket
 Remiss föreskrifter om nationella prov läsåret 2022/2023

3 Sydarkivera
 Åtgärdsplan planerad tillsyn 2021 verksamhetsområde Kultur och

fritid, Katrineholms kommun.
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SAMMANSTÄLLNING 1 (1)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden 2021-10-21

Vår handläggare

Carina Andersson, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och 
programråd bildningsnämndens 
sammanträde 2021-11-02
Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och 
programråd inkomna till förvaltningen under perioden 26 februari till och med 21 
oktober 2021.

Samordningsområde Nord Datum
---

Samordningsområde Öst Datum
---

Samordningsområde Syd Datum
Valla skola 2021-02-10

Samordningsområde Väst Datum
Förskolorna i Väst 2021-09-14

Samordningsområde år 7-9 Datum
---

Samordningsområde gymnasieskolan Datum
Hotell- och turismprogrammet samt 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2021-09-27

Övriga Datum
---

10


	Namn på ny skola i norra stadsdelen
	Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatserför att möta relationsvåld.
	Delegationsbeslut
	Meddelanden



