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§ 36

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 37

TEMA

Särskolan
Vid dagens sammanträde presenterar rektor Helena Hult bland annat om hur 
mottagandet i grundsärskolan i Katrineholms kommun går till, vilka ämnen som ingår 
och vilka rättigheter eleverna har. Idag finns grundsärskolan bland annat i Nävertorp och 
kommer att finnas även på Stensätterskolan som öppnar i augusti. Uppdraget är att ge 
anpassad utbildning som ska ge eleverna förutsättningar att ta del av samhället och 
utmanas att nå så långt som möjligt.

Arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledning
Vid dagens sammanträde presenterar studie- och yrkesvägledare Eva-Marie Eriksson och 
Piret Gustavsson Rihvk deras arbete med studie- och yrkesvägledning på gymnasie- och 
högstadienivå. Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som rör den egna framtiden, ha inblick i närsamhället och dess 
arbets-, förenings- och kulturliv och ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i 
Sverige och i andra länder.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Banu Arslan (L), Ingvar 
Larsson (SD), Leif Strand (C), Ismail Abukar (MP), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), 
Alexander Forss (KD) och Carl-Henrik Gustavsson (S).

Bildningsnämnden tackar för presentationerna. 
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§ 38

Information 
Månadsrapport för maj månad

Vid dagens sammanträde redovisar enhetschef Johanna Siverskog för månadsrapport 
för maj månad.

Betygsresultat
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschef Johan Lindeberg för 
betygsresultaten. Förvaltningen kommer att analysera resultaten och återkommer till 
nämnden med en djupare redovisning under hösten.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Banu Arslan (L), Henrik Gullstrand (V), Victoria 
Barrsäter (C), Carl-Henrik Gustavsson (S), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP) och 
Anette Larsson -Fredriksson (S).

Bildningsnämnden tackar för informationerna. 
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§ 39 BIN/2022:109  

Underlag till Övergripande plan med budget 2023 med 
plan för 2024 -2025 
Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för 
Övergripande plan med budget 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Inger Hult (L), Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C) och Ismail Abukar (MP) deltar 
inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i bildningsnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2023 identifierat de förutsättningar och förändringar som är av större betydelse 
för de kommande åren. I dokumentet framgår även de åtgärder som 
bildningsförvaltningen föreslår nämnden att prioritera under 2023 för att nå de av 
kommunfullmäktige tilldelade resultatmålen. 

Ett sjunkande barnantal i förskolan ställer krav på strukturella och organisatoriska 
förändringar av verksamheten. På sikt kommer de sjunkande barnantalen även att 
påverka grundskola och gymnasieskola. Samtidigt som antalet födda barn har minskat 
de sista åren så kan det också ses en minskning i antalet inflyttade barn och elever och 
en ökning av antalet utflyttade barn och elever. Detta på verkar skolan redan idag. 

Flera stora utredningar som berör förskola, grundskola och gymnasieskola pågår på 
nationell nivå. Utfallet av utredningarna kan komma att påverka bildningsnämndens 
verksamhet de kommande åren. 

I underlaget för övergripande plan med budget redovisas bildningsförvaltningens förslag 
till investeringsplan för de kommande fem åren. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-06-14

 Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Inger Hult (L), 
Alexander Forss (KD) Victoria Barrsäter (C) och Ismail Abukar (MP). 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akt, 
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§ 40 BIN/2022:82  

Svar på remiss - Hälsofrämjande arbete i Katrineholms 
kommun 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun skall vara en attraktiv kommun och arbeta för hälsofrämjande 
arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering. 

Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en bra 
verksamhet. Anvisningarna syftar till att vara vägledande i arbetet.

I strategin ingår följande åtgärder fören attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats som 
omfattar samtliga förvaltningar:

 Hälsofrämjande aktiviteter anordnas på varje arbetsplats

 Det skall finnas hälsoinspiratörer inom samtliga förvaltningar

 Friskvårdsbidrag

 En hälsopremie ges för aktiviteter/metoder som aktivt främjar hälsa i arbetsgruppen 
eller stimulerar till ökad friskvård

 Arbetsmiljö-och hälsoutmärkelsen

Anvisningarna är en utveckling av tidigare anvisning Friskvårdsarbete i Katrineholms 
kommun och gäller samtliga förvaltningar och ersätter tidigare beslut om 
friskvårdsinsatser.

Hälsofrämjande arbete bedöms vara en av bildningsförvaltningens viktigaste 
prioriteringar eftersom fysisk och psykisk ohälsa med höga sjukskrivningstal som följd är 
en av verksamhetens största utmaningar. Bildningsförvaltningen välkomnar ansatsen att 
bredda anvisningarna genom att byta namn till Hälsofrämjande arbete i Katrineholms 
kommun gentemot tidigare Friskvårdsarbete i Katrineholms kommun. Förvaltningen 
bedömer att fler olika typer av insatser och åtgärder nu ryms inom strategin. 
Hälsofrämjande insatser behöver inte vara begränsade till att vara av en friskvårdande 
karaktär och därmed bedöms förändringen som positiv.

Vidare välkomnar förvaltningen satsningen på hälsopremie. Hälsopremien öppnar upp 
för kreativa och effektiva insatser sprungna ur en lokal kontext som kan testas och om 
lämpligt implementeras i större skala i förvaltningen. Även den tydligare definitionen av 
vad som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats välkomnas. Det möjliggör större 
likvärdighet mellan arbetsplatser inom förvaltningen och ger god vägledning till chefer, 
hälsoinspiratörer och personal i det gemensamma arbetet.
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-06-02

 Förslag – Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 41 BIN/2022:81  

Svar på remiss - Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 2022 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Den Övergripande kompetensförsörjningsplanen revideras årligen och är en 
sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. Syftet med planen 
är att utifrån analys av befintlig kompetens tydliggöra gapet mellan befintlig kompetens i 
förhållande till verksamhetens behov. Handlingsplanen på övergripande nivå adresserar 
områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Handlingsplanen anger 
prioritering av insatser inom dessa områden.

Bildningsförvaltningen ställer sig bakom de revideringar som tillförts 
kompetensförsörjningsplanen. Förvaltningen ser positivt på att de specifika 
kompetensförsörjningsutmaningar bildningsförvaltningens verksamheter står inför lyfts 
fram specifikt i de övergripande planen. Bildningsförvaltningen har ett tydligt behov av 
kompetensväxla inom verksamheten och framförallt handlar det om att öka antalet 
medarbetare med lärarutbildning. Detta kan i sin tur medföra att det finns ett behov av 
att organisera undervisningen annorlunda.

Vidare anser förvaltningen att det är viktigt att den övergripande planen lägger särskild 
tonvikt på området utveckla och behålla.  Förvaltningens bedömning är att det är inom 
detta område den komparativt största potentialen återfinns. Även om det finns ett stort 
behov av utbildad lärarpersonal finns det även en stor andel personal med lång och 
bred erfarenhet av verksamheten men som saknar en pedagogisk utbildning. 
Katrineholms kommuns förmåga att tillvarata denna resurs och aktivt skapa 
förutsättningar för kompetensväxling inom befintlig personalgrupp ser förvaltningen 
som en viktig insats de kommande åren.

Den planerade satsningen på Katrineholmsakademin bedöms som ett initiativ som på 
ett positivt sätt kommer bidra till medarbetares möjlighet att karriärväxla såväl som 
förvaltningens möjlighet att kompetensväxla och därmed möta upp väsentliga delar av 
de kompetensförsörjningsbehov verksamheten har. 

Inom området utveckla och behålla identifieras även ledarskapsutveckling som 
strategiskt viktigt. Förvaltningen anser att detta är ett område som med tydlighet 
behöver prioriteras för att säkerställa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. 
Kompetenta chefer och ledare är en förutsättning för att bildningsförvaltningens 
verksamhet skall fungera och kunna utvecklas. Vidare har ledarskapet en mycket stor 
betydelse för hur medarbetarna upplever Katrineholms kommun som arbetsplats. 
Förvaltningen bedömer kompetensutveckling av chefer och att ge dem goda 
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förutsättningar och verktyg inom de identifierade prioriterad områdena som en 
förutsättning för kompetensförsörjningen. 

Sedan den övergripande kompetensförsörjningsplanen sammanställdes har 
bildningsnämnden beslutat om en reviderad kompetensförsörjningsplan. Skälet till detta 
var för att reflektera de insatser och åtgärder som identifierats inom det 
partsgemensamma arbetet inom ramen för HÖK och gäller specifikt 
kompetensförsörjning av pedagogisk personal.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-06-13

 Remiss – Övergripande kompetensförsörjningsplan 2022

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 42 BIN/2022:110  

Svar på remiss - strategi för suicidprevention i 
Katrineholms kommun 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till strategi för suicidprevention, att förebygga suicidförsök och suicid samt att 
bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms kommun och 
medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation har tagits fram. Via 
inriktningsdokumentet ställer sig Katrineholms kommun bakom det nationella 
övergripande målet för suicidprevention samt de nationella åtgärdsområdena i arbetet 
för att förebygga suicid. Strategin syftar till att bidra till förutsättningar för ett 
strukturerat och kontinuerligt suicidpreventivt arbete i Katrineholms kommun.

Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att ingen person ska behöva 
hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Bildningsförvaltningen har inom sin verksamhet sedan tidigare ett aktivt ansvar att 
arbeta för att främja barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande. Förvaltningen 
välkomnar en kommungemensam strategi då flertalet av de målområden som är 
relevanta för barn och unga förutsätter samarbete över förvaltningar och tydligare 
koordination ses positivt. 

Vissa målområden är merrelevanta för verksamheterna inom bildningsförvaltningen och 
därmed bedöms det som värdefullt att ta fram en förvaltningsspecifik handlingsplan.

Då hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa 
bland barn och unga idag redan är en del av bildningsnämndens ansvarsområde 
bedöms inte strategin och målområdena leda till ökade kostnader. Detta är under 
förutsättning att pågående insatser inte utökas. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-06-13

 Förslag – Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun

 Kunskapsunderlag

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akt
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§ 43 BIN/2022:63  

Svar på revisionsrapport - Granskning av protokoll 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun 
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende 
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

Av rapporten framgår att den huvudsakliga bedömningen är att kommunstyrelsens, 
service- och tekniknämndens samt bildningsnämndens protokoll i all väsentlighet 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och 
intern styrning.

Följande tre revisionsfrågor har ställts:

1. Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar for protokollens utformning?

2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav som framgår av kommunens 
egna styrdokument? 

3. Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och 
förståelse för vad som beslutas?

Bedömningen som revisorerna har gjort är att revisionsfråga ett är delvis uppfylld och 
frågorna två och tre är uppfyllda.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att rutinen som idag tillämpas för 
protokollshanteringen ska dokumenteras för att underlätta vid introduktion och minska 
sårbarhet, upprätta innehållsförteckning för protokollen för åskådliggöra vilka ärenden 
som behandlats samt förtydliga godkännande av dagordning samt val av justerare.

Kommunledningsförvaltningen kommer att, mot bakgrund av revisorernas framförda 
synpunkter, ändra i protokollsmallen så att en sida för innehållsförteckning tillkommer. 
Vidare kommer beslut om justerare och dagordning att läggas in i protokollsmallen. 
Därmed kommer dessa beslut och uppgifter att regelmässigt ingå i protokollen.

Gällande att upprätta ett dokument för rutiner ser bildningsförvaltningen inget 
omedelbart behov. Genom att nämndsekreterarna arbetar nära varandra central från 
kommunledningsförvaltningen sker ett kontinuerligt utbyte kring protokollsrutiner men 
också vidareutveckling för den enskilda och respektive förvaltning och nämnd. Mallarna 
som används i LEX (ärende- och dokumenthanteringssystemet) styr också i hög grad 
protokollen. Protokollen som genereras via LEX har sin grund i tjänsteskrivelserna som 
också har en fast mall.
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-06-14

 Revisionsrapport – Granskning av protokoll

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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§ 44 BIN/2022:120  

Namnförslag ny förskola i Forssjö 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att det officiella namnet på den nybyggda förskolan i Forssjö 
ska vara Växthuset.

Sammanfattning av ärendet
En ny förskola håller på att byggas i Forssjö och beräknas stå klar under 2023. En tävling 
har anordnats för att samla in förslag till ett officiellt namn på förskolan och en mängd 
förslag har kommit in till nämndsordförande. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har 
listat fyra förslag inför beslut:

 Sjölyckan

 Växthuset

 Ragnars gärde

 Sjöstugan

Yrkande
Ulrica Truedsson (S) yrkar att det officiella namnet på den nybyggda förskolan i Forssjö 
ska vara Växthuset.

Beslutsgång
Vid ställd proposition på Ulrica Truedssons (S) förslag till beslut finner ordföranden att 
nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till:

Akt

Comfact Signature Referensnummer: 1395879



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-06-21 14 (18)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 45 BIN/2022:69  

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2022-05-02 – 2022-06-
12 enligt nedan:

Bildningsnämndens antagningsutskott

 Sammanträdesprotokoll 2022-05-17 §§ 12 - 13

Bildningsnämndens beredningsmöte

 Minnesanteckningar Beredningsmöte bildningsnämnden 2022-05-20, 
handlingsnummer 2022:628

Bildningsnämndens enskilda utskott

 Sammanträdesprotokoll 2022-05-17 §§ 5 – 9

 Sammanträdesprotokoll 2022-05-20 §§10 – 11

Bildningsförvaltningen

 Frånvarostatistik maj

Flens kommun

Samverkansavtal med Flens Kommun avseende verksamhetsförlagd utbildning inom 
lärarutbildningarna och studie- och yrkesvägledarare programmet, handlingsnummer 
2022:558

Kammarrätten

 Beslut i mål nr 97-22, handlingsnummer 2022:699

Kommunstyrelsen

 KS §62 Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun, handlingsnummer 2022:663

 KS §60 Tertialrapport 2022 Katrineholms kommun, handlingsnummer 2022:667

 KS §43 Utökad satsning på fortbildning av barnskötarbiträden, handlingsnummer 
2022:658

Kommunledningsförvaltningen

 Remiss - Nära vård i Sörmland, diarienummer 2022:111
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 Motion från Centerpartiet om att starta ytterligare en familjecentral, diarienummer 
2022:114

Kulturrådet

 Beslut skapande skola 2022–2023, handlingsnummer 2022:509

Linköpings universitet

Samverkansavtal verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikning distriktssköterska, handlingsnummer 
2022:621

Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm 

 Beslut om föreläggande efter tillsyn - förskolan Karossen, handlingsnummer 
2022:510

 Beslut om föreläggande efter tillsyn - förskolan Guldregnet, handlingsnummer 
2022:512

 Beslut om föreläggande efter tillsyn - Bie skola, handlingsnummer 2022:604

 Beslut om föreläggande Strångsjö skola, handlingsnummer 2022:626

 Beslut om föreläggande Skogsborgsskolan, handlingsnummer 2022:627

 Beslut om föreläggande Julita skola, handlingsnummer 2022:643

 Beslut om föreläggande Lindengymnasiet, handlingsnummer 2022:644

 Beslut om föreläggande Rävens förskola, handlingsnummer 2022:646

 Detaljplan Bie 3:3 mfl, diarienummer BIN/2022:112

 Detaljplan Rådmannen 3, diarienummer BIN/2022:112

Personuppgiftsincident 

Ärendenummer: 50550, 51675

Protokoll programråd

 Barn- och fritidsprogrammet 2022-05-09

Skolverket

 Beslut om ansökan statsbidrag för fortbildning av lärare, diarienummer 2022:497

 Beslut redovisning 2021 - Fortbildning svenska som andraspråk, handlingsnummer 
2022:554

 Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2021 - Beslut om 
redovisning, handlingsnummer 2022:698
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Vingåkers kommun

Samverkansavtal med Vingåkers Kommun avseende verksamhetsförlagd utbildning 
inom lärarutbildningarna och studie- och yrkesvägledarprogrammet, handlingsnummer 
2022:550
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§ 46

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 2022-05-02 – 2022-06-12 enligt nedan:

Beslut om plats i förskola eller fritidshem

Delegat: enhetschef

Beteckning: 2022-039, 2022-043

Ansökan om skolskjuts till friskola 

Delegat: Enhetschef

Avslag:

Ärendenummer: 52239, 51388

Ansökan om elevresor – busskort vid växelvis boende

Delegat: Enhetschef

Avslag:

Ärendenummer: 52137, 51964

Ansökan om busskort/ skolskjuts

Delegat: Biträdande förvaltningschef

Avslag:

Ärendenummer: 50169, 50048,

Delegat: enhetschef

Avslag:

Ärendenummer: 49107, 51532, 50085
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Avtal

Delegat: enhetschef

Avtal med Flens kommun

 Fritidsverksamhet, handlingsnummer 2022:569

 Ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 2022:563

 Ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2022:562, 2022:561, 

Avtal med Vingåkers kommun

 Ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 2022:592, 2022:591, 2022:590
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