
PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-08-24 Tallåsaulan, klockan 13:00 – 15.50
Beslutande Ulrica Truedsson (S), ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Inger Hult (L) 2:e

vice ordförande, Tony Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kenneth Svahn
(M), Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD).

Beslutande ersättare Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S).

Ersättare Carl-Henrik Gustavsson (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Patrik Nyqvist (M), Ismaail 
Mahmed Mahamuud, Tony Rosendahl (V).

Övriga deltagande Johan Lindeberg, förvaltningschef, Carina Andersson, sekreterare, Jörgen Rüdeberg,
biträdande förvaltningschef, Johanna Siverskog, ekonom, Inger Christensen, projektledare,
Christer Dahlbeck, projektledare, Arijana Bajric-Gredelj, verksamhetsutvecklare.

Ordförande: Ulrica Truedsson

Sekreterare: Carina Andersson

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Underskrifter

Utsedd justerare: John Ogenholt (KD)

Justeringens plats 
och tid

Digital signering

Paragrafer §31-  §34

Datum för anslags uppsättande: 2021-08-30 Datum för anslags nedtagande: 2021-09-21

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 31   

Inledning/Information 

Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde är inte öppet för allmänheten.

#Klar Framtid
Projektledare Inger Christensen redogör för projektet #Klar Framtid med Region 
Sörmland som projektägare. Delprojektet i Katrineholm riktar sig till målgruppen 
ungdomar i åldern 15–20 år. Uppsökande framtidsteam. Projektet startade 2019-09-01 
och avslutas 2022-06-30. Deltagare är elever med hög skolfrånvaro på gymnasiet och 
ungdomar inskrivna i KAA. Ett mobilt team, ”Framtidsteamet”, hjälper ungdomarna att 
hitta sin väg. I teamet samarbetar bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
Viadidakt.

Ny lärplattform ”Unikum”
Projektledare Christer Dahlbeck och biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg 
berättar om den nya lärplattformen ”Unikum”, som ersätter ”PingPong” som 
lärplattform. 

De besvarar även följande frågor inskickade av Victoria Barrsäter (C):

 Fråga: Hur det kan komma sig att elever inte haft tillgång till sina 
scheman eller kunnat kommunicera med sina lärare?  Svar: Eleverna 
kan se sina scheman i PingPong och nu även i Unikum. De kan 
kommunicera med e-post eller med PIM i PingPong.

 Fråga: Varför inte fritidshem är inkluderat i plattformen? 
Svar: Fritidshem är inkluderat i lärplattformen men funktionen ”Lämna 
Hämta” är kvar hos leverantören IST i nuläget. 

 Fråga: Varför inte föräldrar fått tydlig information om hur de hittar och 
använder plattformen? Svar: Information har gått ut via följande 
kanaler: Katrineholm.se och e-post till vårdnadshavarna före skolstart.

 Fråga: Jag hoppas också att vi kan prata lite om schemaläggning. Vad 
det är som fattas för att kunna ge eleverna på högstadiet och 
gymnasiet genomtänkta, rimliga scheman från skolstart. 
Svar: Denna fråga behandlades inte i sammanhanget eftersom den 
inte rör lärplattformen. 
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Betygsresultat
Verksamhetsutvecklare Arijana Bajric Gredelj redogör för betygsresultaten vårterminen 
2021. Betygsresultaten visar följande:

 De högsta resultaten i årskurs 6 sedan införandet av betyg och i 
årskurs 7 och 9 sedan införandet av den nya läroplanen.

 De lägsta och högsta resultaten i årskurs 8 sedan införandet av nya 
läroplanen.

Remiss ”Nationell plan för trygghet och studiero”
Biträdande förvaltningschef Jörgen Rüdeberg redogör för remissen ”Nationell plan för 
trygghet och studiero”.

Månadsrapport juli månad
Ekonom Johanna Siverskog presenterar den ekonomiska rapporten för juli månad.

Övergripande plan med budget
Förvaltningschef Johan Lindeberg och ekonom Johanna Siverskog redogör innehållet i 
förslaget till övergripande plan med budget 2022.

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Johan Lindeberg informerar om följande:

 Forssjö förskola, som skapat en grupp för 5-åringar, som är 
utebaserade under en del av dagen och med tillgång till 
inomhuslokal.

 Gymnasieantagningen, som haft ett högt söktryck på grund av en 
högre andel behöriga sökande. Antagningsutskottet tog beslut om 
att utöka antalet platser.

 Covidläget.
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§ 32 BIN/2021:48  042

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med 
budget 2022-2024 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till 

underlag för övergripande plan med budget 2022 och överlämnar 
förslaget till kommunstyrelsen.

2. Bildningsnämnden beslutar om att avslå Victoria Barrsäters (C) 
tilläggsyrkanden till förslag till underlag för övergripande plan med 
budget 2022.

3. Bildningsnämnden beslutar om att återremittera 
gymnasieutredningen till bildningsförvaltningen för översyn av 
tidplanen.

4. Bildningsnämnden beslutar att avslå Victoria Barrsäters (C) 
tilläggsyrkanden till återremittering av gymnasieutredningen.

Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021 redovisas som 
protokollsbilaga 4-2021.

Reservationer

Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot 1. Bildningsnämndens underlag för övergripande 
plan med budget 2022 och 2. Återremiss av gymnasieutredningen. Reservationen redovisas 
på sidan 6 och 7 i protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 
2022 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 prioriterade under 2022 för att nå de av kommunfullmäktige 
tilldelade resultatmålen. 

Just nu pågår flera stora utredningar på nationell nivå som berör förskola, grundskola 
och gymnasieskola. Utfallet av utredningarna kommer i stor utsträckning kommer att 
påverka bildningsnämndens verksamhet de kommande åren. 

I underlaget för övergripande plan med budget redovisas bildningsförvaltningens förslag 
till investeringsplan för de kommande tre åren. Bildningsnämnden står inför stora 
investeringar de kommande åren då de nya skolorna på Norr respektive Järvenområdet 
ska stå klara till hösten 2022. 
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Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 

2022

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman 
(M), Victoria Barrsäter (C ), John Ogenholt (KD), Inger Hult (L) och Ismail Abukar (MP).

Förslag och yrkanden

 Inger Hult (L), John Ogenholt (KD) och Ismail Abukar (MP) anmäler 
att de inte deltar i beslutet om bildningsnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022.

 Inger Hult (L), John Ogenholt (KD) och Ismail Abukar (MP) anmäler 
att de deltar i beslutet om återremiss av gymnasieutredningen.

 Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till bildningsnämndens underlag 
för övergripande plan med budget 2022 med tilläggsyrkanden i 
bilagd reservation på sid 6 och 7.

 Victoria Barrsäter (C )  yrkar bifall till återremiss av 
gymnasieutredningen med tilläggsyrkanden i bilagd reservation på 
sid 6 och 7.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för beslutsgången i ärendena:

Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2022

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) 
förslag med tilläggsyrkanden. 

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) 
förslag med tilläggsyrkanden. 

Återremittering av gymnasieutredningen

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) 
förslag med tilläggsyrkanden. 

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) 
förslag med tilläggsyrkanden. 
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RESERVATION - Bildningsnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022 & Återremiss av 
gymnasieutredningen
Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor 
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i 
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.

Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla möjligheter att nå sitt fulla potential. Vi 
ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande 
generationer. Vi vill se en gemenskap där alla tas tillvara. Därför behövs ett nytt ledarskap i 
Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet och 
mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet.

Centerpartiets budget för Bildningsnämnden utgår från de planeringsförutsättningar som vi lagt i år.

Katrineholm 2022
Coronapandemin kommer att fortsätta att prägla kommunens verksamhet. Sannolikt kommer de 
flesta i åldern 18 och uppåt att vara vaccinerade eller ha erbjudits vaccin till 2022, men pandemins 
efterverkningar kommer att prägla all verksamhet och det kommer att finnas behov av att bygga upp 
samhällslivet igen och få vardagen att återgå till mer normala förhållanden. Det handlar om att återta 
förtroendet för det demokratiska systemet, om nygamla mötesplatser för alla åldrar för att möta 
ensamhet och bryta isolering samt att fylla kunskapsluckor som orsakats av skolans förändrade 
förutsättningar.

Utöver dessa vardagliga utmaningar, anser Centerpartiet att kommunens inriktning framåt måste 
vara att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda 
för kommande generationer. 

Barnperspektivet måste vara ledande och mer måste göras för att fler unga ska kunna lämna skolan 
med godkända betyg, så att de kan förverkliga sina drömmar och utbilda sig till sitt framtidsjobb – 
som anställda eller som företagare. Detta kräver ett strategiskt, långsiktigt och målinriktat arbete. 

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över tid och 
med prioritering av barn och äldre. 
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VI YRKADE ATT UNDERLAGET TILL BUDGET KOMPLETTERADES MED FÖLJANDE

Att bildningsnämnden lägger till ett yrkande om ytterligare 13 miljoner kronor som ska syfta till att ge 
barn och unga det stöd och den trygghet de behöver för att nå kunskapsmålen.

Att 2,1 miljoner kronor avsätts till ”Mer fritidsgård” och används i samverkan med Kulturnämnden 
och Service- och tekniknämnden.

Att bildningsförvaltningen får 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.

Att 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.

Att 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.

Att bildningsförvaltningen utreder hur ökad samverkan kan ske mellan förskola, skola, fritids, 
föreningsliv och lokalt näringsliv i syfte att öka trygghet, hälsa och studiemotivationen hos våra elever 
och redovisar det för Bildningsnämnden.

Att bildningsförvaltningen förbättrar redovisningen av konsekvensbeskrivning av sina förslag till 
politiska beslut

VI YRKADE ATT ÅTERREMISSEN AV GYMNASIEUTREDNINGEN KOMPLETTERAS MED FÖLJANDE

• analyser av möjligheter, hot och risker med den omorganisation som föreslås.
• rektorers, lärares, studie- & yrkesvägledares, elevers, föräldrars samt övrig personals 

synpunkter kring förslaget, detta då vi anser att delaktighet är a och o för att ha nöjd personal 
och vars mående direkt speglas i elevernas resultat

• En utvärdering av Bildningsförvaltningens kvalitetsansvarig av gymnasieutredningen då dess 
förändringar kommer bli en del av deras arbete.

• En plan för vilka program som ska erbjudas i Katrineholm efter dialog med närliggande 
kommuner och näringslivet samt redovisning av dessa.

• Ett förtydligande av hur föreslagna åtgärder når målen att öka andel elever med 
gymnasieexamen och höja meritvärdet.

Då våra yrkanden avslogs reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 24 augusti 2021

Victoria Barrsäter (C)

§ 33   
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Delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BIN Del § 32, BIN EU § 4 och BIN Del § 2021: 9-10, 
som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-08-24.
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§ 34   

Meddelanden 

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser under perioden 2021-05-28 till och med 2021-08-09.

Ärendets handlingar
Redovisade inkomna skrivelser.
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