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§ 24 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnande till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. 
 
Servicetjänster från service- och teknikförvaltningen 
Camilla Wiström avdelningschef, Robert Henriksson enhetschef och Stefan 
Hellström enhetschef, informerar om de tjänster som bildningsförvaltningen köper 
från service- och teknikförvaltningen 
• Städcontrolleruppdraget – leverans, tillgänglighet och epidemier 
• Förskolestäd – förskolor med mottagningskök har kombinationstjänster kök/städ 
• Måltidsverksamhet – utmaningar: 

o Ökade livsmedelspriser 
o Ökad efterfrågan av individuella övertygelsekoster, specialkoster 
o Epidemier och tillgänglighet förskolan 
o Tillkommande enheter men inte fler barn/elever 
o Heltid som norm 

• Vaktmästeri och omlastningscentralen 
o Samordnar intern varudistribution i kommunen 
o Post- och godshantering 
o Mat- och livsmedelstrasport 

 
Camilla Wiström redovisar förslaget till måltidspolitiska programmet 2020-2023. 
 
Elevhälsans uppdrag och arbete 
Helena Ohlsson enhetschef, informerar om uppdrag och arbete samt utgångspunkter 
från kommunala styrdokumenten för elevhälsan. 
 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Professionerna består av skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, 
socialpedagoger, skolsköterskor och en skolläkare. 
 
Elevhälsan ska vara en resurs i den hälsofrämjande skolutvecklingen. Viktigt att 
samverka, samarbeta och samordna. Utöver det medverka i länsövergripande nätverk,  
nätverk tillsammans med sjukvården region Sörmland, nätverk mellan förvaltningar i 
kommunen och professionsnätverk. 
 

 
Viktiga utvecklingsområden för att styra arbetet mot mer hälsofrämjande och 
förebyggande arbetssätt. I det arbetet ingår: 
• Förbättrade kunskapsresultat 
• Arbetsmiljön för våra elever 
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• Minska skolfrånvaron 
• Barn och ungas psykiska hälsa 
 
Vår digitala resa 
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Lisa Eriksson verks.utvecklare och Sofia 
Berglund pedagog redovisar genomförandet av 1-1-satsningen i bildnings-
förvaltningens verksamheter. 
 
En förstudie genomfördes 2015 för att hämta erfarenheter och studier från andra. Den 
visade att om de digitala verktygen används rätt och med ett tydligt syfte och mål 
bidrar det till att eleverna bland annat: 
• förbättrar sina förmågor att söka och presentera information  
• ökar läsförmåga, skrivförmåga och motivation 
• blir mer självständiga och tar större ansvar 
• ökat samarbete elever emellan 
• får bättre återkoppling på sitt lärande 
 
1-1-satsningen har genomförts från år 2016 och är fullt utbyggt enligt förstudien år 
2019. 
 
Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och 
att förändra förskolans och skolans styrdokument (läroplaner). 
 
Bildningsförvaltningen, tillsammans med representanter från IT-kontoret, utreder för 
närvarande bildningsförvaltningens fortsatta digitala resa. Rapporten ska vara klar 
2019-10-01. 
 
Riktlinjer dataskyddsförordningen 
Cecilia Henriksson handläggare, sammanfattar personuppgiftsansvariges ansvar och 
innehållet i riktlinjerna för dataskyddsförordningen. 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef 
• betygsresultat  
• sjukfrånvaro 
• skolplikt 
• nya rektorer Skogsborgsskolan och Västra skolan 
 
Johan Söderberg, ordförande 
• Fokus Värdegrund – ett nytt initiativ för att stärka arbetet med värdegrundsfrågor 

i verksamheterna 
 
Jörgen Rüdeberg, bitr.förvaltningschef 
• nuläge lokaler förskola och skola 
____________________ 
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§ 25 
Tertialrapport 2019, tertial 1  (BIN/2018:71)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har under årets första månader arbetat hårt för att ta fram och 
verkställa åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid året slut på 14,1 
mnkr. 
 
Det är fortfarande stor osäkerhet kring vilken effekt åtgärderna kommer att ge och i 
vilken grad de kommer att kunna verkställas. Det finns även stora osäkerheter kring 
förvaltningens ekonomi för hösten. Hur många elever som kommer att finnas i 
fristående skolor och hur många elever som kommer att finnas på respektive program 
på gymnasieskolan påverkar ekonomin för de enskilda skolenheterna. 
 
Sjuktalen inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska vilket är glädjande. 
 
Enligt prognosen beräknas färre elever bli behöriga till gymnasieskolan i år jämfört 
med föregående. När det gäller gymnasieskolan beräknas resultaten ligga kvar på 
samma nivå som förra året. 
 
Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut, att fortsätta att minska sjuktalen 
och att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolan är av högsta 
prioritet. 
 
Bildningsförvaltningens åtgärdsplan fokuserar på följande områden; 
• Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron 
• Arbeta för att höja elevernas måluppfyllelse 
• Positivt ekonomiskt resultat 
 
Ärendets handlingar 
• Tertialrapport 2019 bildningsnämnden, tertial 1 2019 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Jörgen 
Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Alexander Forss (KD), Joakim Truedsson (S), Johan 
Söderberg (S) och Victoria Barrsäter (C ). 
 
____________________ 
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§ 26 
Förslag utdelning från stipendier och fonder  
(BIN/2019:48)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att delegera till Bildningsnämndens enskilda utskott 

att besluta om utdelning från Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska skolas 
minnesfond 

2. Bildningsnämnden beslutar att tilldela Erika Berglund 1600 kronor och Maria 
Svanqvist 5000 kronor från Katrineholms skolors samfond för stipendier till 
lärare  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utdelningsbara medel för 2019 är: 
• Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, 130 139 kronor 
• Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare, 12 170  
• Sköldinge sockens magasinsfond och Lerbo sockens magasinsfond, totalt 8 241 

kronor 
 
PWC har granskat 2018 års årsredovisning av Stiftelsen Ingenjörsförbundet 
Katrineholms tekniska skolas minnesfond. Bildningsnämnden fattade beslut om 
utdelningen 2018. PWC anser att hanteringen bör ses över så att beslut fattas som ett 
eget sammanträde då beslut om utdelning är ett stiftelseärende och inte ett ordinarie 
nämndsärende. När nämnden sammanträder omkring frågor som berör stiftelsen, så är 
det som styrelse för stiftelsen som de sammanträder. 
 
Katrineholms Tekniska College och KomTek har ansökt om medel från Katrineholms 
tekniska skolas minnesfond. Två lärare har ansökt med medel från Katrineholms 
skolors samfond för stipendier till lärare. Ingen sökande om medel från Sköldinge och 
Lerbo magasinsfonder. 
 
Ärendets handlingar 
• Ansökan om fondmedel Katrineholms Tekniska College 
• Ansökan om fondmedel KomTek 
• Ansökan om stipendium Erika Berglund 
• Ansökan om stipendium Maria Svanqvist 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria 
Barrsäter (C ), Tommi Lycke (S) och Inger Hult (L). 
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Förslag och yrkanden 
Ordförande Johan Söderberg (S) föreslår att bildningsnämnden tilldelar Erika 
Berglund 1600 kronor och Maria Svanqvist 5000 kronor från Katrineholms skolors 
samfond för stipendier till lärare. 
 
____________________ 
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§ 27 

Förslag inrättande av ny skolenhet år 7-9  (BIN/2018:65)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås slås samman till en skolenhet: 

Järvenskolan 
2. Förändringen innebär att nuvarande struktur för upptagningsområden blir 

inaktuell 
3. Förändringen gäller från och med 1 augusti 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
I det att rektor för Järvenskolan Södra nu går vidare till ett nytt uppdrag påskyndas 
den process som är tänkt att leda till de båda skolorna framgent ska bilda en skola: 
”Järvenskolan”. 
 
Förslag till kommande läsår är att den nya Järvenskolan ska ledas av nuvarande rektor 
för Järvenskolan Tallås. Ledningsorganisationen omfattar även fyra biträdande 
rektorstjänster. Denna förändring föreslås gälla från och med 1 augusti 2019. 
 
Finansiellt täcks denna förändring av nuvarande kostnad för en rektorstjänst samt 
statsbidrag. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Johan 
Söderberg (S), Helene Björkqvist förv.chef, Alexander Forss (KD), Jörgen  
Rüdeberg bitr.förv.chef, John Ogenholt (KD), Inger Hult (L), Fredrik Ahlman (M), 
Leif Strand (C ) och Tommi Lycke (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Victoria Barrsäter (C ) och Fredrik Ahlman (M) yrkar bifall till 
bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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§ 28 

Förslag ny organisation Katrineholms förskolor  
(BIN/2019:59)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar om ny organisation för Katrineholms förskolor enligt 
bildningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskoleorganisationen i Katrineholm växer kontinuerligt. Våren 2017 förstärktes 
chefsorganisationen med två heltidstjänster för att sänka antalet medarbetare per chef 
från ca 50 till ca 40.  
 
Hösten 2018 har två biträdandetjänster tillsatts (Nord, Öst) för att avslasta förskole-
cheferna där.  
 
Nu behöver organisationen ses över på nytt inför öppnande av den nya förskolan 
Karamellen i samordningsområde Nord. 
 
• Förskolorna Stavstugan och Sörgården, nuvarande förskoleområde Väst 4, bildar 

nu förskoleområde Väst 2, därmed kan Väst 4 avslutas. 
• Samordningsområde Nord utökas med förskoleområde Nord 3 med förskolorna 

Lasstorp (tidigare Nord 2) och Karamellen.  
• Samordningsområde Syd utökas med förskoleområde Syd 3 med förskolorna 

Fågelbo (tidigare Väst 3), omsorg obekväm tid, stöd till Syd 2 (ca 40%) och vid 
behov även annat stöd. Gäller från 1 augusti 2019. 

 
____________________ 
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§ 29 

Elevhälsans medicinska insatser  (BIN/2019:62)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar utse enhetschef Helena Ohlsson som verksamhetschef 

för elevhälsans medicinska insatser 
2. Bildningsnämnden beslutar att utse skolläkare Tanja Kats och skolpsykolog 

Jasmine Hamad att ansvara för anmälningsskyldigheten för elevhälsans 
medicinska insats i enlighet med Lex Maria 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2§, ska det finnas någon som 
svarar för verksamheten där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet.  
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 och 7 § ska beslut fattas gällande 
ansvar för anmälningsskyldigheten för elevhälsans medicinska insats i enlighet med 
Lex Maria. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 

 
____________________ 
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§ 30 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen  
(BIN/2019:60)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
2. Bildningsnämnden utser Cecilia Henriksson handläggare, som GDPR-samordnare 
3. Internkontrollplan 2019 kompletteras med två nya kontrollmoment angående 

GDPR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbete utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den 
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i 
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-samordnare som kommer att bli 
ansvarig för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt 
bolag. 
 
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat 
regelverk och ny praxis. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår även att Internkontrollplan 2019 ska kompletteras 
med två nya kontrollmoment angående GDPR: 
• Finns upprättad registerförteckning på individnivå, stickprov 1 gång per år 
• Finns upprättade personuppgiftbiträdesavtal med aktuella leverantörer, samtliga 

leverantörer som behandlar personuppgifter 1 gång per år 
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Ärendets handlingar 
• Förslag – Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
 
____________________ 
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§ 31 

Förslag yttrande måltidspolitiska programmet 2020-2023  
(BIN/2019:50)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden. 
 
Reservation 
Victoria Barrsäter (C ), Leif Strand (C ), Inger Hult (L) och Alexander Forss (KD) 
reserverar sig mot beslutet. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 14 i 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i 
”Måltidspolitiskt program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och 
Teknikförvaltningen. Detta dokument är i sin tur en revidering av det måltidspolitiska 
programmet från 2015. Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över 
innehållet i programmet. 
 
Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det 
måltidspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som 
berör det egna verksamhetsområdet. 
 
Ärendets handlingar 
• Måltidspolitiska programmet 2020-2023 – förslag 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ), Johan 
Söderberg (S), Leif Strand (C ), Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg 
bitr.förvaltningschef, Fredrik Ahlman (M), Martina Henke (S), Anette Larsson-
Fredriksson (S) och Tommi Lycke (S) 
 
Förslag och yrkanden 
Victoria Barrsäter (C ) yrkar ett ändringsförslag gällande måltidspolitiska 
programmet: 

”Förslaget till nytt måltidspolitiskt program har sin grund i de tidigare 
programmen, som Centerpartiet står bakom. Men upplägget att sortera 
programmet efter kommunplanen ger ett förvirrande intryck av syftet med 
programmet. Programmet ska, som Centerpartiet förstår det, beskriva 
kommunens syn på offentliga måltider utifrån nuläge och önskat läge. I förslaget 
är utgångspunkten hur måltiden uppfyller kommunplanens mål, men vi tycker 
att det borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. 
 
Utöver denna övergripande synpunkt, har vi följande förslag till förändringar: 
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Att på sidan 9 
Ändra skrivningen om schemalagd lunch till ”att möjliggöra schemalagd lunch”. 
Så att varje skola får bedöma själva om det är nödvändigt med den extra 
byråkratin 
 
Att på sidan 13 
Ersätta texten under rubriken Minska mängden kött till förmån för följande: 
”Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta 
mer grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade 
arter.” 
 
Att på sidan 14 
Ändra skrivning av grön påse till ”sortering av matavfall samt matsvinn sker i 
därtill avsedd påse för återvinning till biogas”. Vilken färg påsen som används 
har, är oviktigt.” 

 
Leif Strand (C ) yrkar bifall till Victoria Barrsäters (C ) ändringsförslag. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Victoria Barrsäters (C ) förslag och bifall till 
bildningsförvaltningens förslag till yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Victoria Barrsäters (C ) förslag, sitt eget förslag och 
bildningsförvaltningens förslag, mot varandra och finner att bildningsnämnden 
beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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Reservation angående yttrande om måltidspolitiskt program 

Förslaget till nytt måltidspolitiskt program har sin grund i de tidigare programmen, 
som vi står bakom. Men upplägget att sortera programmet efter kommunplanen ger 
ett förvirrande intryck av syftet med programmet. Programmet ska, som vi förstår 
det, beskriva kommunens syn på offentliga måltider utifrån nuläge och önskat läge. I 
förslaget är utgångspunkten hur måltiden uppfyller kommunplanens mål, men vi 
tycker att det borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. 

Utöver denna övergripande synpunkt, la vi följande förslag till förändringar: 

Att på sidan 9 - Ändra skrivningen om schemalagd lunch till ”att möjliggöra 
schemalagd lunch”. Så att varje skola får bedöma själva om det är nödvändigt med 
den extra byråkratin 

Att på sidan 13 - Ersätta texten under rubriken Minska mängden kött till förmån för 
följande: 

”Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer 
grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter.” 

Att på sidan 14 - Ändra skrivning av grön påse till ”sortering av matavfall samt 
matsvinn sker i därtill avsedd påse för återvinning till biogas”. Vilken färg påsen som 
används har, är oviktigt. 

Då vårt förslag till ändringar inte bifölls, så reserverar vi oss mot beslutet. 

 

Katrineholm den 11/6 2019 

 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

 

Leif Strand, Centerpartiet 

 

Inger Hult, Liberalerna 

 

Alexander Forss, Kristdemokraterna 
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§ 32 
Förslag yttrande Idrottspolitiska programmet 2020-2023  
(BIN/2019:49)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder 
det till service- och tekniknämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Idrottspolitiskt 
program 2020-2023” som tagits fram inom Service- och Teknikförvaltningen. Detta 
dokument är i sin tur en revidering av det idrottspolitiska programmet från 2015. 
Bildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i programmet. 
 
Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till innehållet i det 
idrottspolitiska programmet och väljer att i yttrandet begränsa sig till de delar som 
berör det egna verksamhetsområdet. 
 
Ärendets handlingar 
• Idrottspolitiska programmet 2020-2023 – förslag 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg 
bitr.förvaltningschef, Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C) och Anette Larsson 
Fredriksson (S). 
 
____________________ 
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§ 33 

Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år  
(BIN/2019:25)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Alexander Forss (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en 
motion om mera motion i tidiga år.  
De yrkar på: 
• att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid 
• att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv 
 
Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag gällande mer rörelse under 
skoldagen. Enligt förslaget förslås att skrivningen om daglig fysisk aktivitet 
tydliggörs och blir mer konkret i läroplaner.  
 
Enligt tidigare regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i 
grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019. 
 
Kommunplanen 2019-2022, i kapitel ”En start och trygg skola för bättre kunskaper”, 
lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga 
utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion ”Mera motion i tidiga år” 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Alexander Forss (KD) förslag och bildningsförvaltningens förslag 
mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens 
förslag. 
____________________ 
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§ 34 

Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk 
verksamhet i Katrineholms kommun  (BIN/2019:39)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner C Företaget Dagbarnvårdares ansökan om att få starta 
pedagogisk omsorg under förutsättning att: 
1. C Företaget lämnar in de kompletteringar som krävs under punkt 5B i enlighet 

med Katrineholms kommuns ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för 
annan pedagogisk verksamhet” 

2. C Företagets policy för vikarieanskaffning/vikariesystem omfattas av avtalet med 
Katrineholms kommun 

3. Lokalen där verksamheten planeras starta kompletteras med två grindar mellan 
under- och övervåningen, spisskydd till spisen i köket samt staket runt huset 

4. Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2019 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget 
Dagbarnvårdare, som är en ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk 
verksamhet i form av pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun. 
 
C företaget ansöker om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg i 
Katrineholms kommun i form av en anställd på adressen Gimmersta Bygget,  
643 96 Julita. 
 
I enlighet med skollagen 2010:800, 2 kap § 5 ska enskilda efter ansökan godkännas 
av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommuner ska godkänna och lämna 
bidrag till enskild verksamhet om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och 
säkerhet. Verksamheten ska vara öppen för alla barn som tas emot i motsvarade 
offentlig verksamhet.  
 
C företaget avser starta fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun. 
Verksamheten ansöker om max sex platser och med en personalvolym på en heltid. 
 
Ärendets handlingar 
• Ansökan om godkännande och rätt till bidrag, C Företaget Dagbarnvårdare 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jörgen 
Rüdeberg bitr.förvaltningschef och Victoria Barrsäter (C ). 
 
____________________ 
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§ 35 
Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:17 till 2019:19, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2019-06-11 
 
_____________________ 
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§ 36 

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 13 april till 29 maj 2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och 

programråd 
 
____________________ 
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§ 37 

Övriga frågor / Avslutning  
Övriga frågor 
John Ogenholt (KD) ställer en fråga angående redovisning av antalet barn per 
förskola, vistelsetid, antal barn per vuxen samt ekonomisk ersättning till förskolorna. 
 
Johan Söderberg (S) uppdrar till bildningsförvaltningen att redovisa detta vid ett 
senare sammanträde. 
 
Avslutning 
Ordförande Johan Söderberg (S) avslutar sammanträdet med att tacka för ett gott 
samarbete det första halvåret och önskar alla en trevlig sommar. 
 
____________________ 
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