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§1

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med tillägg av följande ärenden:
Ledamotsinitiativ från Liberalerna – Bättre resurser och bättre
uppföljning av yngre elever på Skogsborg, Nyhem och Östra skolan
Ledamotsinitiativ från Centerpartiet – Ökad kunskap om
barnkonventionen

Information om moderna språk
Margaretha Norling verksamhetschef och Ida Söderling studie- och yrkesvägledare
informerar om reglererna runt moderna språk.
Elever väljer ett av de tre språken franska, tyska och spanska men har också rätt att
ersätta detta med engelska, svenska, svenska som andra språk och ytterligare några
alternativ. Det är oerhört viktigt att eleverna vet om att man när man läser moderna
språk kan tillgodoräkna sig dessa poäng i ansökan till gymnasiet och alltså förbättrar
chanserna att komma in på det program man önskat. Om man ersätter modernt språk
får man inga meritpoäng och hamnar i ett sämre läge inför gymnasievalet. Det påverkar
också framtida högskoleval.
Studie- och yrkesvägledare Ida Söderling har informerat elever i åk 5 om vikten av valet
av moderna språk via fysiska möten när det gått och via informationsmaterial och
digitalt under pandemin. Det har kommit till förvaltningens kännedom att en
vårdnadshavare upplever att information om möjligheten att ersätta modernt språk varit
bristfällig. Utifrån det kommer en information att gå ut till alla vårdnadshavare i åk 5 via
Pingpong för att förtydliga
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Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar
Covid-19 fall på Duveholms gymnasiesärskola. Rekommendationen
från smittskydsenheten är att delar av skolan kommer att stängas
Den 1 mars kommer ventilationsarbete att påbörjas i Safirenhuset
vilket innebär att förvaltningskontoret måste evakueras till fem andra
kontor
Kommer att sluta i sommar för pension
____________________
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BIN/2021:1 041

Årsredovisning 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2020.
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 667 tkr
av investeringsmedlen för 2020 kommer att ombudgeteras till 2021.
3. Bildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 500 tkr av investeringsmedlen
för 2020 ombudgeteras till 2021.
Bildningsnämndens årsredovisning redovisas som protokollsbilaga 1-2021

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen ska främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt att
skapa förutsättningar till en livslång lust att lära.
Verksamheten i Katrineholms förskolor och skolor har under året till stor del präglats av
Corona pandemin. Detta har ställts stora krav på flexibilitet och nytänkande inom
förskolans och skolans värld. Medarbetarna inom verksamheten har klarat dessa
utmaningar väl och de har visat prov på stor initiativkraft. Medarbetare har med kort
varsel ställt om till distansundervisning och till att jobba inom annan verksamhet än den
ordinarie.
Måluppfyllelsen i grundskolan har förbättrats och det kan ses en tydlig
resultatförbättring inom ett flertal uppföljningsområden. Exempelvis har meritvärdet
förbättrats i år 9 och år 6. I år 6 märks även en tydlig förbättring gällande likvärdigheten
mellan skolorna. I gymnasieskolan bedöms målen nås delvis då ett flertal men inte
samtliga högskoleförberedande program uppvisar starka resultat de sista fem åren.
Genomsnittlig betygspoäng har på högskoleförberedande program generellt ökat fem år
i rad. Även yrkesprogram uppvisar generellt stabila resultat även om betygspoängen har
sänkts något för första gången på fem år.
Fler barn och föräldrar än tidigare är nöjda med den verksamhet som bedrivs i
Katrineholms förskolor. Samtidigt är andelen förskollärare på kommunens förskolor
fortsatt låg. Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på
förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen.
För att förbättra elevernas resultat måste den målmedvetna satsningen på det
systematiska kvalitetsarbetet fortsätta. Det finns stora förhoppningar på det
förbättringsarbetet som har startats i både förskola och skola - Samverkan för bästa
skola. syftet är att förbättra kunskapsresultaten.
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Värdegrundsarbetet behöver stärkas med fokus på ökad studiero och nolltolerans mot
våld och kränkningar. Digitaliseringen ska fortsätta integreras i undervisningen. Utöver
fokus på kunskaper och värdegrund behöver innovation och nytänkande genomsyra
verksamheterna för att kunna möta framtida behov och utmaningar.
Goda lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta sättas i fokus så att alla
barn och elever upplever ett lustfyllt lärande, och en förskola och skola för alla råder. En
viktig faktor är också elevers närvaro och det arbete som pågår kring övergångar och
samverkan behöver förstärkas.
Framtida utmaningar kommer också att handla om likvärdighet. Idag finns det stora
olikheter i verksamhetens förutsättningar när det gäller föräldrars utbildningsbakgrund,
migrationsbakgrund, barn- och elevsammansättning, personalens behörighet, resultat
och lokalers utformning. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter att utveckla
organisation och struktur så att likvärdigheten ökar och att resurser fördelas utifrån
behov.
Lokalsituationen inom Katrineholms grundskola är fortfarande ansträngd men har
underlättats något under hösten 2020 då gymnasieskolan flyttade från lokaler i Röda
huset. Även kommande år kommer byggnationen av nya skolor att ta mycket resurser i
anspråk.
En grundförutsättning framåt är att säkra kompetensförsörjningen. Det behövs ett
offensivt rekryteringsarbete som består i att både behålla befintlig personal och att
nyrekrytera. Det sker också en utveckling mot att andra kompetenser än pedagoger
anställs i verksamheten. Personerna kan ha ansvar för mentorskap och administration
för att lärarna i sin tur kan fokusera till större del på undervisningen.
Corona pandemin har bidragit till lägre kostnader för måltider och personalkostnaderna
har minskat till följd av sjukskrivningar. Trots att budgeterade statsbidrag uteblev under
året redovisar bildningsförvaltningen ett positivt resultat för året.

Ärendets handlingar
Årsredovisning 2020

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Johan Söderberg (S), Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ),
Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Inger Hult (L), Anette Larsson Fredriksson (S), Tommi
Lycke (S), Ismail Abukar (MP) och Fredrik Ahlman (M).
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Förslag och yrkanden
Ordförande Johan Söderberg (S) föreslår tillägg med punkt tre i förslaget till beslut att
bildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 500 tkr av investeringsmedlen för
2020 ombudgeteras till 2021.
Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag med tillägg av punkt 3
enligt ordförandens förslag.
____________________

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1023627

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

§3

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

7 (33)

BIN/2020:18 019

Internkontrollrapport 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2020 års internkontroller.
Bildningsnämndens internkontrollrapport 2020 redovisas som protokollsbilaga 2-2021.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av
kontrollerna fanns kvar från 2019 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. Stor vikt har
också lagts vid kontrollerna avseende GDPR.
Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom samtliga kontrollmoment. Även
om det har skett vissa förbättringar bedömer bildningsförvaltningen att kontrollerna
behöver kvarstå inom samtliga områden för att riskerna ska minimeras ytterligare.
Kontrollerna avseende elever med frånvaro och rapportering av närvaro är nära
sammankopplade. Kontrollerna visar på att enstaka enheter visar på brister vilket gör att
specifika åtgärder kommer att riktas till dessa enheter.
Inom området GDPR har kontrollerna inte kunnat genomföras på det sätt som var tänkt
då förändringar skedde under året. Bland annat fattade EU under sommaren 2020
beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar
att det under hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera
tredjelandöverföringar hos bildningsförvaltningens leverantörer. Dock kan det
konstateras att medvetenheten och kunskapen om vikten av
personuppgiftsbiträdesavtal under året har ökat framförallt inom förskola och
grundskola. Indikationer visar dock på att vidare arbete behöver ske med
gymnasieskolan under kommande år.

Ärendets handlingar
Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2020
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Alexander
Forss (KD) och Victoria Barrsäter (C ).
____________________

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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BIN/2021:2 019

Internkontrollplan 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2021.
Bildningsnämndens internkontrollplan 2021 redovisas som protokollsbilaga 3-2021.

Sammanfattning av ärendet
Under de sista åren har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat på
kontroller av myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal, GDPR och
debitering. Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det,
trots genomförda åtgärder, fortfarande återfinns risker inom samtliga kontrollmoment.
Nya åtgärder har tagits fram för att eliminera återstående risker. Detta gör att samtliga
kontrollområden och kontrollmoment från föregående år kvarstår i årets
internkontrollplan. Kontrollmomentet avseende elever med frånvaro har förtydligats då
det kunde konstateras att kontrollen genomfördes på olika sätt inom olika
verksamheter. Kontrollmomentet avseende personuppgiftsbiträdesavtal GDPR kommer
under 2021 att fokuseras till gymnasieskolan då det är där de största bristerna återfanns
2020.
I internkontrollplanen för 2021 lyfts ett nytt område in; tillgänglighet. Utöver detta lyfts
några nya kontrollmoment in; skolpliktsbevakning och likabehandling.

Ärendets handlingar
Internkontrollplan Bildningsnämnden 2021.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom.
____________________

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1023627

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

10 (33)

BIN/2020:75 042

Förslag fördelning av internbudget 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2021.
Driftsbudgetramen för 2021 fastställs enligt följande:
2020
Förvaltning/Avd/Enhet

2021

Budget (tkr)

Nämnd

Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)

Totalbudget (tkr)

1 413

0

1 548

1 548

Förvaltningsledning och
administration

39 755

-3 315

43 055

39 740

Skolskjutsar och reseersättning

18 175

0

20 175

20 175

4 501

0

4 648

4 648

910

0

430

430

22 065

-6 360

30 258

23 898

0

-600

3 971

3 371

1 494

-25

1 584

1 559

Kulturskola

11 430

-1 360

13 054

11 694

Modersmål och studiehandledning

11 035

0

10 246

10 246

Andra gemensamma verksamheter
Kartläggningsenheten Bryggan
Tilläggsbelopp
Extra satsning för att stärka
måluppfyllelsen i grundskolan
Komtek

Fritidsgårdar

405

0

405

405

Öppen förskola

1 709

0

2 128

2 128

Omsorg på udda tider

1 500

-250

1 912

1 662

Skolledning

29 095

-3 150

32 402

29 252

Elevhälsa

24 671

0

25 308

25 308

4 322

0

4 703

4 703

Studie- och yrkesvägledning
Kommuninterna tjänster

179 079

0

182 315

182 315

Förskola inkl. pedagogisk omsorg

148 822

-25 413

181 299

155 886

16 265

-371

17 102

16 731

200 963

-14 440

221 978

207 538

Grundsärskola

19 990

-10 565

30 212

19 647

Fritidshem

33 701

-12 182

46 242

34 060

Gymnasieskola

82 722

-37 140

125 877

88 737

Förskoleklass
Grundskola

Gymnasiesärskola
Summa

13 768

-8 251

23 289

15 039

867 790

-123 422

1 024 141

900 720
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Reservationer
Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet, reservationen redovisas på sidan 1516 i protokollet.
Alexander Forss (KD) och John Ogenholt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
KD:s budgetförslag.

Sammanfattning av ärendet
Under 2021 kommer bildningsförvaltningen fortsätta att fokusera på att bedriva ett
offensivt kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten.
Bildningsförvaltningen behöver följa upp och uppmärksamma hur barn och elevers
kunskapsutveckling och mående påverkats av pandemin. Särskilda insatser kan komma
att behövas för att mildra psykisk ohälsa och för att ge stöd till barn och elever som haft
hög frånvaro.
Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr
för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland
annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning
av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av
förvaltningsövergripande och kommuninterna kostnader samt genom förändring i den
socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att
användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till att förstärka budgeten för tilläggsbelopp.
Stärkt måluppfyllelse
För att stärka måluppfyllelsen i verksamheten kommer bland annat följande åtgärder
genomföras:
förstärka arbetet med analyser och genomföra insatser så att
övergångar mellan de olika verksamhetsformerna F-6 och 7-9 inte
negativt påverkar elevernas kunskapsutveckling i lika hög grad
som de senaste åren
följa upp och analysera resultatet i ”Liv och hälsa ung”
utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola
genomförs
i samarbete med skolverket genomföra insatsen ”Samverkan för
bästa förskola och skola”
följa upp effekterna av distansundervisningen i gymnasieskolan
och ta tillvara goda erfarenheter i syfte att förbättra utbildningen
alla elever i gymnasieskolan ska erbjuds möjlighet till lovskola och
studietid/extra studieinsatser under läsåret
kompetenshöjande insatser för barnskötare och
barnskötarbiträden ska genomföras inom förskolan (finansieras
via integrationsfonden)
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trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på
fritiden (finansieras via integrationsfonden)
förutsättningar ska skapas för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att
vara ledare inom bildningsförvaltningen ska vara roligt och möjligt.
Förvaltningen behöver i samverkan med Viadidakt stärka samarbetet med
universitet och högskolor i syfte att erbjuda lärarutbildningar på hemmaplan.
Fortsätta samarbetet med lärarfacken för att fortsätta utveckla
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning i syfte
att stärka framtida kompetensförsörjning
Genomföra ytterligare insatser i samverkan med HR-enheten krävs för att
komma till rätta med de höga sjuktalen på dessa enheter.
Volymutveckling
Barn och elevantal kommer att fortsätta öka och bildningsnämndens budgetram har
förstärkts i motsvarande omfattning enligt kommunens resursfördelningssystem.
Ökningen av antalet barn i förskola förväntas dock plana ut något då det föddes
betydligt färre barn 2020 än tidigare år. Detta kommer att påverka förskolan under flera
år även om antalet födda barn ökar igenom under 2021. Antalet barn i förskola kan
också förändras snabbt om det sker en ökad inflyttning i kommunen.
Ökningen av antalet elever i grundskolan beräknas fortsätta men inte i lika snabb takt
som tidigare. Särskolan är svårprognostiserad. Antalet barn i fritidshem har minskat de
sista åren trots att antalet elever i grundskolan ökar. Denna minskning beräknas
fortsätta under 2021.
I gymnasieskolan beräknas antalet elever vara relativt oförändrat gentemot tidigare år
när hänsyn tas till folkbokförda i Katrineholms kommun. Det skulle dock kunna ske en
förändring i antalet elever från andra kommuner om exempelvis fler elever från
Vingåker väljer att studera i Katrineholm. På samma sätt kan det ske en förändring i hur
många elever från Katrineholm som väljer att studera på annan ort.
Ekonomiska förutsättningar
I fördelningen av internbudget för 2021 har vissa omfördelningar varit nödvändiga.
Bland annat har budgetramen för skolskjutsar ökats med 2 mnkr för att möta
skolskjutskostnaderna. Även budgetramen för tilläggsbelopp har ökats liksom
skolpengen för grundsärskolan. Den ökade ramen för skolskjuts har finansierats genom
att minska skolpengen för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Budgetramen för tilläggsbelopp har finansierats genom att nyttja en
del av de 6 mnkr som omfördelas för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Den ökade
skolpengen för grundsärskolan (500 tkr) har möjliggjorts genom att minska skolpengen
för grundskolan.
För gymnasieskolan har justering av programpengen har gjorts utifrån aktuell
riksprislista.
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Det har skett en omfördelning i elevunderlaget mellan introduktionsprogrammen och
introduktionsprogrammen med språkinriktning. Denna omfördelning innebär att fler
elever finns på introduktionsprogrammen och det är få elever på språkinriktningen.
Detta kommer att innebära högre kostnader för introduktionsprogrammen. För att
finansiera denna förändring har programpengen för samtliga program minskats med
1000 kr/elev och år.
Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr
för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland
annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning
av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av
förvaltningsövergripande och kommuninterna kostnader samt genom förändring i den
socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att
användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till tilläggsbelopp.
Utöver den ordinarie budgetramen tilldelas bildningsnämnden ytterligare 4,2 mnkr från
integrationsfonden. Varav 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga
och 2,7 mnkr för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden
inom förskolan.
Staten kommer att tillföra skolväsendet 1 miljard kronor 2021 för att möta den tuffa
utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt
till, trots pandemin. I Katrineholms kommun kommer bidraget främst att rikts till
förskola och gymnasieskola då grundskolan tillskjuts andra bidrag 2021.

Ärendets handlingar
Nämndens plan med budget 2021

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Alexander Forss (KD) och Johan Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) lämnar följande ändringsyrkande:
Centerpartiets bedömning är att bildningsnämnden har tilldelats 13 miljoner kronor för
lite i rambudget. Men eftersom det är så beslutat i kommunfullmäktige är det vad vi har
att förhålla oss till. Det är inte tillfredsställande att skolpengen sänks när vi har stort
behov av att öka måluppfyllelsen. Vi ser inte hur det skulle bidra till att förbättra
resultaten i skolan. Vidare saknas konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar.
Vad det gäller uppdragen i internbudgeten
Så yrkar jag att
Ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av tidigare
åtgärder kopplat till ”Liv och hälsa - Ung”, en analys av senaste
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rapporten och förslag på handlingsplan och redovisa detta för
nämnden under våren.
Utredningen gällande Katrineholms gymnasieskolor kompletteras med
uppdrag att se hur utbildningsutbudet kan matcha lokal och nationell
arbetsmarknad genom dialog med näringsliv, region Sörmland och
arbetsförmedling. Uppdraget ska också kompletteras med samverkan
med Flen och Vingåker samt andra kommuner inom länet.
Förvaltningen skyndsamt tar fram och redovisar för nämnden en
uppföljning med SWOT-analys av satsningen på Ipads 1:1.
En extern granskning tillsätts för att tydliggöra huruvida vår skolskjuts
bedrivs säkert och ändamålsenligt samt att vårt skolskjutsreglemente
och tillämpningen av densamma följer nuvarande lagstiftning, med
särskild hänsyn till barnkonventionen.
Bildningsförvaltningen initierar en utredning tillsammans med
kommunstyrelsen för att se över om antalet resor/dag samt
tidsbegränsningar i nuvarande avtal för busskort till skolelever
behöver justeras samt eventuellt kompletteras med ”praktik-kort” och
lämnar förslag på ändringar.
Bildningsförvaltningen utreder hur ökad samverkan kan ske mellan
förskola, skola, fritids, föreningsliv och lokalt näringsliv i syfte att öka
välbefinnandet och studiemotivationen hos våra elever och redovisar
det för Bildningsnämnden.
Förvaltningen tar fram en konsekvensbeskrivning för de ekonomiska
justeringarnas effekt på måluppfyllelsen.
Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Victoria Barrsäters (C ) förslag om ändringsyrkande
och bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande sitt eget förslag mot Victoria Barrsäters
förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________
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Reservation - Internbudget
BIN/2020:75 - 042

Centerpartiets bedömning är att bildningsnämnden har tilldelats 13 miljoner kronor
för lite i rambudget. Men eftersom det är så beslutat i kommunfullmäktige är det vad
vi har att förhålla oss till. Det är inte tillfredsställande att skolpengen sänks när vi har
stort behov av att öka måluppfyllelsen. Vi ser inte hur det skulle bidra till att förbättra
resultaten i skolan. Vidare saknas konsekvensbeskrivning av föreslagna förändringar.
Vad det gäller uppdragen i internbudgeten

Därför yrkade jag att
• Ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av tidigare
åtgärder kopplat till ”Liv och hälsa - Ung”, en analys av senaste rapporten
och förslag på handlingsplan och redovisa detta för nämnden under
våren.
• Utredningen gällande Katrineholms gymnasieskolor kompletteras med
uppdrag att se hur utbildningsutbudet kan matcha lokal och nationell
arbetsmarknad genom dialog med näringsliv, region Sörmland och
arbetsförmedling. Uppdraget ska också kompletteras med samverkan
med Flen och Vingåker samt andra kommuner inom länet.
• Förvaltningen skyndsamt tar fram och redovisar för nämnden en
uppföljning med SWOT-analys av satsningen på Ipads 1:1.
• En extern granskning tillsätts för att tydliggöra huruvida vår skolskjuts
bedrivs säkert och ändamålsenligt samt att vårt skolskjutsreglemente och
tillämpningen av densamma följer nuvarande lagstiftning, med särskild
hänsyn till barnkonventionen.
• Bildningsförvaltningen initierar en utredning tillsammans med
kommunstyrelsen för att se över om antalet resor/dag samt
tidsbegränsningar i nuvarande avtal för busskort till skolelever behöver
justeras samt eventuellt kompletteras med ”praktik-kort” och lämnar
förslag på ändringar.
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• Bildningsförvaltningen utreder hur ökad samverkan kan ske mellan
förskola, skola, fritids, föreningsliv och lokalt näringsliv i syfte att öka
välbefinnandet och studiemotivationen hos våra elever och redovisar det
för Bildningsnämnden.
• Förvaltningen tar fram en konsekvensbeskrivning för de ekonomiska
justeringarnas effekt på måluppfyllelsen.

Då mitt yrkande föll, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm den 26 januari 2021
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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BIN/2020:93 049

Fastställande av bidragbelopp 2021 för verksamheter
som bedrivs i extern regi
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer ordförandens delegationsbeslut om bidragsbelopp 2021
för verksamheter som bedrivs i extern regi.
Förskola

Bidragsbelopp/barn 2021

Kotten

117 026 kr

Övriga friförskolor

118 556 kr

Externa utförare kommuner

111 845 kr

Förskoleklass

Bidragsbelopp/barn 2021

Externa utförare friskolor

62 847 kr

Externa utförare kommuner

59 289 kr

Grundskola år 1-6

Bidragsbelopp/barn 2021

Kunskapsskolan

79 963 kr

Övriga friskolor

80 084 kr

Externa utförare kommuner

75 551 kr

Grundskola år 7-9

Bidragsbelopp/barn 2021

Kunskapsskolan

84 154 kr

Övriga friskolor

97 906 kr

Externa utförare kommuner

92 364 kr

Fritidshem

Bidragsbelopp/barn 2021

Externa utförare friskolor

32 818 kr

Externa utförare kommuner

30 961 kr
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Verksamhet

Extern regi kommuner

Extern regi friskolor

Grundsärskola

272 012 kr

284 158 kr

Träningsskola

338 115 kr

356 330 kr

Träningsskola/grundsärskola
med autism/
flerfunktionsnedsättning

711 943 kr

764 475 kr

Fritidshem

154 430 kr

158 217 kr

Program

Extern regi kommuner

Extern regi friskolor

Bygg- och
anläggningsprogrammet exkl.
inr. anläggningsfordon

112 641 kr

119 399 kr

Barn- och fritidsprogrammet

83 230 kr

88 224 kr

El- och energiprogrammet

105 497 kr

111 827 kr

Ekonomiprogrammet

69 818 kr

74 007 kr

Estetiska programmet exkl.
inriktningen musik

104 121 kr

110 368 kr

Fordons- och
transportprogrammet exkl.
inriktningen transport

141 995 kr

150 515 kr

Fordons- och
transportprogrammet inriktning
transport

151 334 kr

160 414 kr

Handels- och
administrationsprogrammet

84 363 kr

89 425 kr

Hotell- och turismprogrammet

101 719 kr

107 822 kr

Industritekniska programmet

177 670 kr

188 330 kr

Introduktionsprogrammet

127 920 kr

135 595 kr

Introduktionsprogrammet
inriktning språk

101 645 kr

107 743 kr

Naturvetenskapsprogrammet

84 474 kr

89 543 kr

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

122 542 kr

129 894 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet

71 818 kr

76 127 kr

Teknikprogrammet

99 377 kr

105 340 kr

VVS- och fastighetsprogrammet

121 478 kr

128 766 kr

Vård- och omsorgsprogrammet

84 883 kr

89 976 kr

Gymnasiesärskola

Extern regi kommuner

Extern regi friskolor

Nationella programmet

236 988 kr

255 085 kr

Individuella programmet A+B

315 488 kr

340 792 kr

Individuella programmet C+D

639 048 kr

694 054 kr
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Särskilda undervisningsgrupper

Bidragsbelopp/elev

1-6 D

185 173 kr

7-9 L

149 176 kr

7-9 M

189 984 kr

IA1

100 420 kr

IA4

138 078 kr

Sammanfattning av ärendet
Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från
likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bidragets storlek.
Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av
tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän
förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp, vilket innebär att
domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.
För att fristående verksamheter ska kunna överklaga sitt beslut om bidragsbelopp måste
nämnden fatta ett beslut per huvudman. Bidragsbeloppen i de enskilda besluten
baseras på beloppen i detta ärende. De enskilda besluten är delegerade till biträdande
förvaltningschef.
Tilläggsbelopp
För ett barn eller en elev som har behov av extra ordinära stödåtgärder, utöver
grundbeloppet, kan kommunen betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska vara
individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Ansökan görs till Barn- och
elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska beviljas.
Med anledning av att nämndens sammanträde i december ställdes in, fattade
ordförande ett delegationsbeslut om bidragsbeloppen för 2021, för att kunna skicka
besluten till berörda verksamheter före årsskiftet.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria
Barrsäter (C ) och Johanna Siverskog ekonom.
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BIN/2020:98 629

Omsorg på obekväm tid
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta bildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för
omsorg på obekväma tider enligt ordförandens förslag till ändring av text.
Riktlinjerna gäller från och med 2021-02-01.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet, reservationen redovisas på sidan 22 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen föreslår följande förändringar och förtydliganden i riktlinjerna för
omsorg på obekväm tid:
Barnet ska vara folkbokfört i Katrineholms kommun.
Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden,
alternativt minska den obekväma arbetstiden.
Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring
barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.
Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.
Uppenbart missbruk av förmånen gör att rätten till omsorg utanför ordinarie öppettid
upphör.
Alla regler nedan omfattar barn 1-12 år.
Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl.
06:00 och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts
fyra veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)
Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning
att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av
dagen.
Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser
ut att peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel
komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.
För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg.
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Beslutet gäller från 2021-02-01 men de som har gällande beslut enligt tidigare riktlinjer
avslutas när det beslutet upphör att gälla.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Victoria
Barrsäter (C), Johan Söderberg (S), John Ogenholt (KD), Fredrik Ahlman (M), Tony
Karlsson (S), Alexander Forss (KD),Tommi Lycke (S), Anette Larsson Fredriksson (S).
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) ordförande yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag med
undantag av att texten ”Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och
familjekretsen kring barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad
vårdnad” tas bort och ersätts med texten ”Vid gemensam eller delad vårdnad ska båda
vårdnadshavarna intyga behovet”.
Victoria Barrsäter (C) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att
omformuleras samt kompletteras med en ekonomisk kalkyl och konsekvensbeskrivning
både utifrån barnperspektiv och arbetsperspektiv. I andra hand avslag på ärendet.
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 och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter proposition på sitt eget förslag mot Victoria Barrsäters förslag och
finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag
____________________

Beslutet skickas till: verksamhetschef, förskolerektorer
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Reservation barnomsorg udda tider
BIN/2020:98 - 629
Centerpartiet anser att förslaget på riktlinjer behövde formuleras om helt för att hålla
en bättre ton. Särskilt att avsnittet om intyg från vänner tas bort samt att avsnitten
om intyg från arbetsgivare, missbruk, budget och uttömda alternativ. Vidare anser vi
att de 17 familjer som berörs ska tillfrågas och få uttala sig om föreslagna ändringar,
särskilt med beaktande av barnkonventionens kapitel tre och tolv. Vi anser även att
underlaget ska kompletteras med en ekonomisk kalkyl samt en
konsekvensbeskrivning både utifrån barnperspektiv och arbetsgivarperspektiv. Vi
yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

Då båda mina yrkanden föll reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm den 26 januari 2021

Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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BIN/2020:61 629

Yttrande över motion om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter ( C ) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier.
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig
mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av
bildningsförvaltningen”.

Förvaltningens bedömning
Bildningsnämndens ekonomiska resursfördelningssystem utgår från den ekonomiska
tilldelningen per gymnasieelev som beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån denna
rörliga rambudget har en programpeng per program och elev fastställts av
bildningsnämnden. Programpengen kan vara olika stor beroende på programmets
karaktär. Programpengen ska användas till alla de kostnader som är förknippade med
respektive programs utbildning.
Om förvaltningen centralt ska bekosta bussresor behöver förvaltningen också behålla en
del av programpengen centralt för att finansiera en central busskortskostnad. Effekten
blir en minskad programpeng till skolenheterna.
Förvaltningen anser att nuvarande resursfördelningssystem är tydligt och transparant.
Resursfördelningssystemet innebär att intäkter (programpeng) och kostnader som är
förknippade med utbildningen hanteras av respektive skolenhet och detta i sin tur
innebär att ansvar för budget ligger nära verksamheten där möjligheterna att påverka
intäkter och kostnader är som störst.
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Ärendets handlingar
Motion ”Likvärdiga villkor för gymnasiestudier”

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ) och Johan
Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Victoria Barrsäters (C) förslag mot sitt
eget förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BIN/2020:62 609

Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från Södra Sköldinge
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C ) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”
Enligt Övergripande plan med budget 2021-2023 under rubriken ”Attraktiva boende- och
livsmiljöer” ska tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter vara prioriterade vid
infrastrukturinvesteringar. Arbetet med informationsspridning bland annat riktat till
barn och unga, fortsätter för att få fler att välja att gå eller cykla istället för att åka bil. Det
är också ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och nå nollvisionens mål. Ett av
resultatmålen under nämnda rubrik är att resandet med cykel och till fots ska öka.
Med hänvisning till ovan nämnda resultatmål som prioriterats 2021 beslutade
kommunfullmäktige, 2020-11-16 §113, att kommunen inför budget 2022, ska budgetera
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola (finns i
länstransportplanen) förutsatt medfinansiering från Trafikverket och Leader.

Ärendets handlingar
Motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra
Sköldinge

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Fredrik
Ahlman (M), Tommi Lycke (S) och Johan Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Victoria Barrsäters (C) förslag mot sitt
eget förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BIN/2021:4 030

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i
kommunen
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget men hänskjuter ärendet till
kommunfullmäktige för beslut då det är av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till
hur man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska
företag som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få
praktiska alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt
finns vissa krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som
skulle göra det juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen
fortfarande gick att nå via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling
för att nå en önskad effektivisering och kunna utvecklas.
Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa
det vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon
annan skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till
amerikanska företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer.
Eftersom kommunen inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att
motivera är rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen
ska fortsätta att använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för
verksamheten i nuläget under förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda
uppgifter. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs,
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna
samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen
kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämnden överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

____________________

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen
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§ 11

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§ 35-43 2020, BIN del 2021 §1 och §§ 1-3 2021, som
fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-01-26
____________________
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§ 12

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 2020-10-24 till 2021-01-14.

Ärendets handlingar
Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd
och programråd
____________________
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BIN/2021:10, 009

Ledamotsinitiativ från Liberalerna - Bättre resurser och
bättre uppföljning av yngre elever på Skogsborg,
Nyhem och Östra skolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anse ledamotsinitiativet besvarat.
Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) lämnar följande ledamotsinitiativ:
Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom förutsättningarna att forma
sin egen framtid, att överträffa sina drömmar och bli något deras föräldrar bara kunnat
drömma om. I det avseendet sviker den styrande majoriteten våra barn (Liberalernas i
Katrineholm budgetmotion för 2021).
Förutsättningarna för yngre elever i tre rektorsområden, Skogsborg, Nyhem och Östra
skolan är sämre än för de andra områdena. Eleverna på nämnda skolor visar i de
nationella proven åk 3 svaga resultat vad gäller språk (Skolverket statistik år 2019).
Redan i åk 1 kan man se att eleverna i nämnda rektorsområden uppvisar svaga resultat
vad avser läskunnigheten. Många av dessa elever torde uppvisa svårigheter senare i sin
skolgång. Utifrån dessa resultat och behov föreslår vi från Liberalerna:
1. Mera språkträning i förskolorna som förser ovan nämnda
rektorsområden med elever till förskoleklass. (språkförskola 3-5 års
ålder)
2. I budgetförslaget finns en pott på 6 miljoner som kan omfördelas
utifrån behov. En del av de pengarna bör gå till att ge
resursförstärkning i förskolan och handledning/ fortbildning, i
samverkan med Viadidakt, för personal i förskolan när det gäller
språkträning.
3. Betyg från åk 4 bör införas för att bättre kunna bedöma elevernas
kunskaper och tydliggöra hur de ligger till kunskapsmässigt för, att
med kraft sätta in resurser för att säkra barnens övergång till
högstadiet.
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Fredrik Ahlman (M),
Ismail Abukar (MP) och Johanna Siverskog ekonom.
Förslag och yrkanden
Fredrik Ahlman (M) föreslår att ledamotsinitiativet ska anses besvarat med hänvisning
det arbete som redan pågår i verksamheterna.
Inger Hult (L) yrkar bifall till sitt ledamotsinitiativ.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande Fredrik Ahlmans (M) förslag mot Inger
Hults (L) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt Fredrik Ahlmans (M)
förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1023627

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

33 (33)

BIN/2021:11, 009

Ledamotsinitiativ - Ökad kunskap om
barnkonventionen
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bifalla ledamotsinitiativet och uppdrar till
bildningsförvaltningen att, i samråd med ordförande, utreda möjligheten till utbildning
om barnkonventionen.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C ) lämnar följande ledamotsinitiativ:
Ökad kunskap om barnkonventionen
För ett år sedan blev barnkonventionen lag. För oss som politiker och tjänstemän inom
bildningsområdet är det av yttersta vikt att vi har god kännedom om barnkonventionen
och vad den innebär i praktiken.
Därför yrkar jag att:
Att nämnden och förvaltningen tillsammans under våren genomgår en
utbildning i barnkonventionen.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämnens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Ismail
Abukar(MP), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Tommi Lycke (S), Johan Söderberg (S), Anette
Larsson Fredriksson (S) och Inger Hult (L).
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
____________________
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