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§ 47

Val av justerare
Bildningsnämnden utser Fredrik Ahlman (M) och Alexander Forss (KD) till justerare av
dagens protokoll.
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§ 48

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 49

BIN/2021:48

Bildningsnämndens delårsrapport 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i nämndens
plan med budget för 2022 har under årets första åtta månader i stor utsträckning gått
enligt plan. Ekonomiskt uppvisar dock både grundskolan och gymnasieskolan inklusive
särskoleverksamheterna negativa prognoser för året. Detta behöver verksamheterna
komma till rätta med under hösten för att inte gå in med en obalans i
verksamheten 2023.
Bedömningen i nuläget är att resultatmålet "En stark och trygg skola för bättre
kunskaper" inte kommer att 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.
De största utmaningarna som bildningsförvaltningen står inför tas upp i åtgärdsplanen.
De utmaningarna handlar om behörigheten i förskola och fritidshem, hög sjukfrånvaro
och fortsatt låg måluppfyllelse i grundskolan.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13
Delårsrapport 2022

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg,
enhetschef Johanna Siverskog, Ulrica Truedsson (S), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar
(MP), Victoria Barrsäter (C), Carl-Henrik Gustavsson (S), Leif Strand (C) och Henrik
Gullstrand (V).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

BIN/2021:48

Återrapportering särskilt uppdrag - Effektivisering av
kostverksamheten
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om att
effektivisera kostverksamheten och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2021 i uppdrag till serviceoch tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera
kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- och
mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för
allmänheten skulle öppnas vid Dufvegården. Uppdraget skulle ursprungligen
återrapporteras i augusti 2021, men förlängdes senare till september 2022.
Uppdraget har genomförts genom separata analyser inom service- och
teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket
kompletterats med dialog mellan förvaltningarna.
Det arbete som genomförts har inte föranlett någon omfördelning mellan tillagningskök
och mottagningskök. Med beaktande av nuvarande enhetsstruktur inom skola och
omsorg, i kombination med befintliga köks kapacitet, ses i dagsläget inga möjligheter till
sådana förändringar som skulle göra kostverksamheten mer effektiv. Möjligheten till att
genom en förändrad köksorganisation effektivisera verksamheten ytterligare förutsätter
en utveckling av enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen.
En tydlig slutsats från arbetet är därmed att det är önskvärt att service- och
teknikförvaltningen kommer in tidigt i planeringsprocessen när det gäller framtida
förändringar av enhetsstrukturen inom skola och omsorg.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-08
Effektivisera kostverksamheten

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johanna Siverskog, Ulrica
Truedsson (S), Leif Strand (C), Victoria Barrsäter (C) och Henrik Gullstrand (V).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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BIN/2021:48

Återrapportering särskilt uppdrag - Gemensamt
utveckla alternativa lösningar för barn med särskilda
behov
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget att
gemensamt utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för uppdraget har en sammanställning över samtliga förebyggande och
främjande insatser som erbjuds till barn och deras familjer via olika förvaltningar i
Katrineholms kommun gjorts. Sammanställningen visar på att det i kommunen finns en
rad välfungerande insatser men som i några fall skulle behöva utökas eller intensifieras
för att få en bredare effekt.
Barn med omfattande behov av stöd erbjuds inte sällan flera samtidiga insatser från
flera förvaltningar inom Katrineholms kommun och även från habiliteringen. Det är
därför av största vikt att samverkan mellan förvaltningarna samt mellan Katrineholms
kommun och Region Sörmland fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån
barnets behov.
Idag finns framförallt ett forum för samverkan mellan dessa parter, Vardagsnära insatser
i Tydlig Samverkan, VITS. VITS är ett professionellt forum för samverkan mellan kommun
och region. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en
profession samtidigt ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan
aktörerna. I VITS-grupperna kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en
gemensam diskussion. I VITS-gruppen möts kontinuerligt bildningsförvaltningens
centrala barn- och elevhälsa, socialförvaltningen, vård-och omsorgsförvaltningen,
habiliteringen och barn-och ungdomspsykiatrin för gemensam planering av eventuella
insatser.
Inom ramen för uppdraget ses ett behov av ett komplement till detta forum där endast
kommunens representanter i VITS möts, med uppdraget att se vad kommunens
förvaltningar gemensamt kan lösa. Enligt förslaget ska det nya forumet arbeta med
gemensamt genomtänkta och tidiga insatser för att minska det totala behovet av
insatser. I samverkan ska förvaltningarna överväga alla möjligheter att kombinera
insatser som nämnderna förfogar över.
Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets vårdnadshavare som en tidig
insats. Det kan vara insatser med anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd
till vårdnadshavarna i att stötta barnet. Barnet ska få så tidiga och individuellt
anpassade insatser som möjligt.
Ordförandens sign
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Externa placeringar ska bara användas när det är för barnets bästa. De ska vara
geografiskt nära vårdnadshavarnas bostad eller i barnets nätverk (enligt bland annat
artiklarna 9 och 20 i FN:s barnkonvention). Syftet är att underlätta kontakten mellan
barnet och vårdnadshavarna (i enlighet med barnkonventionens artikel 10).

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-08
Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg,
Alexander Forss (KD) och Ulrica Truedsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

BIN/2021:48

Återrapportering särskilt uppdrag -Starta en
fritidsgård i Valla som försöksverksamhet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om att
starta en fritidsgård i Valla som försöksverksamhet och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Uppdrag till bildningsnämnden att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla.
Verksamheten ska bedrivas i anslutning till skolan och ske i samverkan med
kulturförvaltningen. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför
beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.
Statusrapport september 2022
Bildningsnämnden ser fördelarna med att starta en försöksverksamhet med fritidsgård i
Valla utifrån bedömning av det lokala behovet. Förvaltningen bedömer det värdefullt
utifrån bland annat socioekonomiska faktorer och syftet att berika förutsättningar för
ungdomar i Valla att kunna ha en meningsfull fritid.
Bildningsförvaltningen bedömer vidare att en provperiod med två kvällar per vecka där
barn i mellanstadieålder har en kväll och ungdomar i högstadieålder en kväll bör testas
under innevarande läsår för att efter det utvärderas.
Arbetet med att starta försöksverksamheten har försenats avsevärt och den officiella
starten sker ej förens 16 september 2022. Skälen till denna olyckliga försening har varit
flera. Bland annat tog det tid att utvärdera behov och dimensionering i form av
åldersinriktning, antal dagar, öppettider, etc. Vidare behövde lämplig lokal friställas och
anpassas. Lokalanpassningar har skett under sommaren 2022. Dock har installationen
av en branddörr som hindrar att tillträde till resten av skolans lokaler under kvällstid
fördröjts. Utöver detta tog det längre tid än förväntat lösa hur verksamheten skulle
bemannas.
Frågorna ovan är nu hanterade och verksamheten redo att starta. Dock innebär
förseningen att det är för tidigt att bedöma om dimensioneringen av verksamheten i
form av öppettider etc. är lämplig. Med den tänkta omfattningen av verksamhet uppgår
kostnaderna till ca 250,000 kr per år.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-08
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg,
enhetschef Johanna Siverskog, Leif Strand (C), Inger Hult (L), Ulrica Truedsson (S), Henrik
Gullstrand (V), Fredrik Ahlman (M) och Banu Arslan (L).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 53

BIN/2022:72

Yttrande över motion om fritidscheck för barn och
ungdomar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn
och ungdomar avslås.

Reservation
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Leif
Strand (C) och Alexander Forss (KD).
Skriftlig reservation från Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C) och Alexander Forss (KD),
redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i
projektet.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden, service- och tekniknämnden och
kulturnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds
ansvarsområde.
Bildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med
fritidscheckar bedöms som dels relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt och
dels finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera barn och ungas deltagande i
föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. Däremot instämmer
bildningsförvaltningen i motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera
barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en sådan satsning bör
då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper
och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet
hålls så låga som möjligt.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13
Motion fritidscheck, 2021-12-03
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg,
Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Ulrica Truedsson (S), Victoria Barrsäter (C) och
Henrik Gullstrand (V).

Yrkanden
Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C) och Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Ahlman (M) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Alexander Forss (KD) med fleras bifallsyrkande och
Fredrik Ahlmans (M) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller Fredrik Ahlmans (M)
avslagsyrkande.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 54

BIN/2022:135

Sammanträdesdagar 2023
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande upprättat ett förslag till
sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2023. Sammanträdena föreslås vara
förlagda till tisdagar och börja klockan 13:15. Eventuella beredningsutskott,
utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand. Ordförande kallar vid behov.
Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på
leverans av beslutsunderlag enligt följande:
Årsredovisning 2022 - 1 mars
Redovisning av genomförd internkontroll - 1 mars
Underlag för övergripande plan med budget 2023 - 31 augusti
Delårsrapport 2023 - 30 september

Datum

TEMA

Kommentar

17 januari

Utbildningsdag för nämnden

14 februari

Heldag inkl utbildning
Årsredovisning 2022
Internkontrollrapport 2022
Internkontrollplan 2023
Internbudget 2023

28 mars

Heldag inkl utbildning

16 maj
20 juni

Övergripande plan med budget
2023

19 september

Delårsrapport 2023
Redovisning
kvalitetsrapporter/kvalitetsplaner

7 november

Beslut kvalitetspris
Sammanträdesdagar 2024

12 december

Internbudget 2024
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Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica
Truedsson (S).
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign
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§ 55

BIN/2022:69

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2022-06-13 – 2022-0909 enligt nedan:
Bildningsnämndens antagningsutskott
Sammanträdesprotokoll 2022-06-07 §§ 14-15
Sammanträdesprotokoll 2022-06-29 §§ 16-18
Bildningsnämndens enskilda utskott
Sammanträdesprotokoll 2022-08-29 §§ 13-14
Bildningsförvaltningen
Frånvarostatistik, se bilaga 1
Flens kommun
Avtal med Flens kommun avseende fritidsverksamhet, handlingsnummer 2022:821
Avtal med Flens kommun avseende förskoleverksamhet, handlingsnummer
2022:819.
Katrineholms kommun
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:719
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:729
Avtal om ersättning för fritidshemsplacering – fristående fritidshem,
handlingsnummer 2022:730
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:732
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:733
Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer
2022:734
Ordförandens sign
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Avtal om ersättning för fritidshemsplacering – fristående fritidshem,
handlingsnummer 2022:814
Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer
2022:815
Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer
2022:817
Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer
2022:818
Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer
2022:830
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:832
Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer
2022:842.
Vingåkers kommun
Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering – mottagande kommun
Vingåker, handlingsnummer 2022:771.
Information från förvaltningen
Skolstarten
Nya skolbyggnader
Personalläge

Yttrande
Under bildningsnämndens informationspunkt yttrar sig förvaltningschef Johan
Lindeberg, Banu Arslan (L), Ulrica Truedsson (S) och Tommi Lycke (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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