
PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-06-08 Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:00 – 17:00
Beslutande Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande., Inger Hult (L) 2:e vice ordf.,

Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Kenneth Svahn (M), Victoria Barrsäter 
(C), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP). 

Beslutande ersättare Christina Thorell (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Leif Strand (C). 

Ersättare Mohammed Ali (S), John Ogenholt (KD), Petri Henriksson (L).

Övriga deltagande Helene Björkqvist förv.chef, Carina Andersson sekr., Jörgen Rüdeberg bitr. förv.chef, Johanna 
Siverskog ekonomi, Johan Lindeberg tillträdande förv.chef §22, Anna-Karin Sjökvist 
bibliotekschef §22, Janette Wigh bibliotekarie §22, Marie Gustafsson bibliotekarie §22,  
Veronica Wilsson bibliotekarie §22, Arijana Bajric Gredelj kvalitetsstrateg §22, Lisa Eriksson 
verksamhetsutvecklare §22,  Helena Ohlsson enhetschef §22, Maria Kjartansson 
skolsköterska §22, Ola Stenliden verksamhetschef §22, Alexander Broberg Lärarnas 
riksförbund §22. 
Ordförande: Johan Söderberg (S)

Sekreterare: Carina Andersson

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ismail Abukar (MP)

Justeringens plats 
och tid

Digital justering

Paragrafer §22-  §29

Datum för anslags uppsättande

 2021-06-14

Datum för anslags nedtagande 

2021-07-06

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 22   

Inledning/information 

Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde är stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Presentation av ny förvaltningschef
Johan Lindeberg, ny förvaltningschef från och med augusti 2021, presenterar sig.

Arbetet på skolbiblioteken
Bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist redogör för arbetet på skolbiblioteken tillsammans 
med bibliotekarierna Janette Wigh, Marie Gustafsson och Veronica Wilsson.

Från och med 2013 har alla kommunala skolor i Katrineholms kommun tillgång till 
bibliotekarie. Antal timmar baseras på antal elever.

2017 togs en verksamhetsplan fram för skolbiblioteken med fokus på skönlitteratur, 
informationsvetenskap och källhantering.

I arbetet ingår lektioner med elever, möten med lärare, planering, förberedelser, 
biblioteksråd, underhåll biblioteket, boksamtal, läsprojekt, med mera.

Vår digitala resa (1-1-projektet)
Kvalitetsstrateg Arijana Bajric Gredelj och verksamhetsutvecklare Lisa Eriksson berättar 
om arbetet med ”Vår digitala resa - utredning om bildningsförvaltningens fortsatta 
digitala resa”. 

Syftet med utredningen är att:

• identifiera fortsatta möjligheter för att förbättra barns och elevers förmåga att 
utveckla adekvat digital kompetens.

• utreda hur väl bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
svarar mot kraven gällande digitalisering i läroplanerna. 

• utreda hur väl bildningsförvaltningen svarar mot kraven i regeringens nationella 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Utredningen har som mål att:

 Kartlägga nuvarande insatser. 
 Analysera effekter av nuvarande insatser.
 Identifiera framtida insatser för barn/elever och personal. 
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Nya skolenheter inom gymnasieskolan/Gymnasieutredningen
Verksamhetschef Ola Stenliden presenterar ”Gymnasieutredningen - uppdrag från 
Bildningsnämnden, juni 2020”. Han redogör för följande:

• Arbetsprocess och delaktighet

• Gymnasieskolans måluppfyllelse och orsaker till låg måluppfyllelse

• Motiv till utredningens förslag som är:  Jämnare resursfördelning, 
ökad likvärdighet och ökad attraktionskraft

• Utredningens förslag, som bland annat innebär att 
samhällsvetenskapliga programmet flyttar till Lindengymnasiet och 
att en översyn av skolenheter/programutbud samt 
rektorsuppdragen görs.

EMI – Elevhälsans medicinska insatser
Helena Ohlsson, enhetschef vid barn- och elevhälsan och skolsköterskan Maria 
Kjartansson redogör för mål och strategier för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och 
elevhälsans psykologinsatser

Övergripande mål och strategier som uppnåtts, EMI

• Rutiner för egenkontroll har skapats

• Gemensamma rutiner för hälsosamtal

• Gemensam blankett gällande avvikelsehantering

• Analysteamets arbete har utvecklats och fördjupats

• Ökat samarbete med kommunens digitaliseringsavdelning

Övergripande mål och strategier som inte uppnåtts, EMI

• Likvärdig dokumentation och kollegial journalgranskning

• Professionshandledning med extern part

• Ytterligare kvalitetssäkring av vaccinationer

Övergripande mål och strategi, EPI

• Arbetat för en hållbar organisation

• Att fortsätta arbetet med att skapa en handbok för skolpsykologens 
uppdrag

• Väntetider för psykologinsatser har kortats ner.

Övriga insatser är bland annat patientsäkerhet i samverkan, internt och externt samt 
genomförd egenkontroll EMI och EPI.
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Information ekonomi
Ekonom Johanna Siverskog redovisar tertialrapporten.

Tertialrapport avvikelser

• Låg andel förskollärare påverkar resultatmålet "Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet". 

• Osäkerhet kring om resultatmålet ” "Fler elever i grundskolan ska klara målen och nå 
höga resultat” kommer nås eller inte.

• Osäkerhet kring om resultatmålet ” "Fler elever i gymnasieskolan ska klara målen och 
nå höga resultat” kommer nås eller inte.

• Antalet födda barn fortsätter att minska

• Ekonomisk prognos +200 tkr.

Tertialrapport åtgärder

• År 9 och år 3 prioriteras att vara på plats vid distansundervisning

• Läxhjälp

• Lovskolor

• Uppdragsutbildning förskollärare

• Utbildning barnskötare

• Minska interna kostnader

• Minska kostnaderna på enheter som prognostiserar minusresultat

• Bevaka kostnadsutvecklingen när det gäller elever i gymnasieskola i annan kommun.

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Helene Björkqvist informerar

• Covid-1:  hög smitta bland barn 0-19 år

• Höstterminen startar upp som vanligt med närundervisning. Beslut i 
samråd med smittskyddsläkaren och övriga kommer i Sörmland, Vid 
klustersmitta kan åtgärder som t.ex. distansundervisning sättas in. 

• Barn- och elevprognos

• Generation pep

• Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

• Betygsresultat årskurs 9. 
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§ 23 BIN/2020:63  629

Förslag till förändring av skolenheter inom 
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan 

Bildningsnämnden beslutar
 Bildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, om inriktningen 

kring förändring av skolenheter inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.

 Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med förslag till tidsplan 
i samband med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget för 
2022–2024.

 Bildningsnämnden beslutar att från och med 2022-01-01 flytta 
introduktionsprogrammet Individuellt alternativ 1 och Individuellt alternativ 4 från 
Duveholmsgymnasiet 3 till Duveholmsgymnasiet 4.

 Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med förslag till nya 
skolenheter i samband med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med 
budget för 2022–2024.

 Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa utredningens 
resultat i relation till statens offentliga utredning SOU 2020:33 ”Gemensamt ansvar – 
en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning” senast 
december 2021.

Reservation

Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Inger Hult (L) och Ismail 
Abukar (MP) reserverar sig mot bildningsnämndens beslut.

 Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2020-06-16 § 17, att uppdra till 
bildningsförvaltningen att göra en översyn/utredning kring Katrineholms gymnasieskola.  
Vid sammanträdet 2020-08-25 §23, godkände bildningsnämnden redovisad tidsplan och 
planering och beslutade att utredningens förslag skulle redovisas vid sammanträdet i 
juni 2021. I bildningsförvaltningens förslag till bildningsnämnden ingår följande delar:

Att en ny skolenhetsorganisation för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inrättas 
från och med 2022-08-01. Det medför tillskapande av ytterligare en skolenhet, förändrad 
resursanvändning gällande rektorsuppdragen och vissa justeringar av programutbud 
per skolenhet. 
Emellertid kan tidsramar för planerade insatser angående ombyggnation och 
iordningställande av lokaler förskjutas på grund av budgetmässiga och/eller 
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byggnadstekniska skäl, varför bildningsförvaltningen önskar få återkomma till nämnden 
med slutlig tidsplan för den föreslagna förändringen i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget för 2022–2024.

Att introduktionsprogrammet Individuellt alternativ 1 och Individuellt alternativ 4 flyttas 
från Duveholmsgymnasiet 3 till Duveholmsgymnasiet 4 från och med 2022-01-01.

Den nya skolenhetsorganisationen innebär att ytterligare en skolenhet inrättas på 
Lindengymnasiet. Det sker genom att reducera antalet skolenheter på 
Duveholmsgymnasiet/KTC vilket medför en justering av gymnasieprogrammens 
fördelning där. Således omfattar organisationen samma antal rektorer men fördelningen 
av rektorsresursen förändras.

Bildningsförvaltningen föreslår dessutom att lokalisera Samhällsvetenskapsprogrammet 
till Lindengymnasiet, med syfte att förstärka den högskoleförberedande delen av 
programutbudet och därmed skapa en bättre balans mellan de två gymnasieskolorna i 
detta avseende. Genom detta premieras attraktivitet, konkurrens och utveckling inom 
Katrineholms gymnasieskolor. Sex skolenheter förslås med följande indelning:

1. Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Programinriktat Val/IM till läsåret 21/22.

2. Hotell- och turismprogrammet, Restaurang – och livsmedelsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Programinriktat Val/IM till läsåret 21/22.

3. Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet.

4. Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet

5. Gymnasiesärskolan, Vård- och omsorgsprogrammet

6. Individuellt alternativ, Programinriktat val, Språkintroduktion, Yrkesintroduktion.

Bildningsförvaltningen avser att återkomma med förslag på skolenheternas formella 
namn.

Ärendets handlingar
 Förändring av skolenheter inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Fredrik Ahlman 
(M), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), och Johan Söderberg (S).
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Förslag och yrkanden

Ändringsyrkande
Ordförande Johan Söderberg (S), föreslår att beslutspunkt 4 ändras från: 

”Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma i höst med förslag till
formella namn på skolenheterna.”

Till:

”Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med förslag till nya 
skolenheter i samband med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med 
budget för 2022–2024.”

Tilläggsyrkande
Ordförande föreslår ett tillägg enligt nedan:

”Bildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa utredningens 
resultat i relation till statens offentliga utredning SOU 2020:33 ”Gemensamt ansvar – en 
modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning” senast december 
2021.”

Fredrik Ahlman (M) yrkar bifall till ordförandes ändringar/tillägg.

Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Inger Hult (L) och Ismail 
Abukar (MP) yrkar på återremiss av ärendet och i andra hand på avslag om 
återremissyrkandet skulle falla.

Johan Söderberg (S), ordförande, yrkar på att ärendet ska avgöras i dag.

Återremissyrkande från Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Inger 
Hult (L) och Ismail Abukar (MP):

”Vi yrkar återremiss av ”Förslag till förändring av skolenheter inom 
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan” i dess helhet, detta då det saknas underlag.

Underlaget ska kompletteras med

• 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.

Comfact Signature Referensnummer: 1121020



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-06-08 8 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

• 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 ökar andel elever med 
gymnasieexamen och höjer meritvärdet.”

Beslutsgång

Sammanträdet ajourneras 16.11-16.16 för överläggning.

Efter överläggningen redogör ordförande för beslutsgången som först innebär att han 
ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. Ordförande 
finner att bildningsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Victoria Barrsäter (C), yrkar på votering när det gäller beslut om ärendet ska avgöras i 
dag eller återremitteras.

Efter votering finner ordförande att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i 
dag.

Han ställer därefter proposition på sitt eget förslag mot förslaget om avslag från Victoria 
Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Inger Hult (L) och Ismail Abukar (MP) 
och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

_________________________
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§ 24 BIN/2021:32  015

Yttrande remiss inriktningsdokument ”Trygghet och 
säkerhet” 
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i 
”Inriktningsdokument Trygghet och säkerhet 2021-2023 - för krisberedskap, civilt försvar, 
säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och internt skydd” som 
tagits fram av kommunledningsförvaltningens säkerhetsavdelning. 

Kommunledningsförvaltningen anger att: 
De senaste åren har behovet och kraven på kommuner att bedriva ett aktivt och 
systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete ökat. Detta innefattar, bland annat, ökat 
samarbete med Polismyndigheten i trygghets- och brottsförebyggande arbete, ökat 
skalskydd för intern säkerhet samt lagkrav på att bygga upp det civila försvaret och 
kommunens krigsberedskap. 

Utifrån detta har kommunledningsförvaltningens säkerhetsavdelning tagit fram ett 
inriktningsdokument med syfte att förtydliga den övergripande viljan och inriktningen 
för kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. Genom att samla trygghets- och 
säkerhetsområdet i ett dokument synliggörs den röda tråden i arbetet. Dokumentet ska 
också omfatta de lagkrav som omfattar kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. 

Kommunens trygghet- och säkerhetsarbete består av fyra delar;  

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. 

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

 Skydd mot olyckor. 

 Internt skydd.

Till varje del kommer det tas fram handlingsprogram som beskriver hur arbetet kommer 
att bedrivas och genomföras. 

Då det tidigare saknats ett samlat inriktningsdokument för kommunens trygghets- och 
säkerhetsarbete har varje enskilt dokument lyfts till fullmäktige för beslut. Med ett 
antaget inriktningsdokument bedöms övriga dokument, som exempelvis 
krisledningsplan istället kunna beslutas på delegation av kommundirektör. Vissa 
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dokument måste, enligt lag, antas av kommunfullmäktige och kommer inte att kunna 
delegeras.

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i inriktningsdokumentet, som tar 
sin utgångspunkt i Katrineholms kommunplan 2019-2022. Av planen framgår att 
krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre prioritet liksom 
brottsförebyggande arbete.

Att få en samlad bild av det arbete som med stöd av olika planer och analyser byggs upp 
inom kommunen känns relevant och angeläget. 

Inriktningsdokumntet tar sin utgångspunkt i det övergripande syftet och tydliggör såväl 
omfattning som avgränsningar. Särskilt betonas samverkan mellan olika aktörer och 
analys som en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete. 

Kommunledningsförvaltningen skriver att det till varje del kommer det tas fram 
handlingsprogram som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. I 
flera delar finns dessa underlag redan på plats. Exempelvis besvarades 2020 en remiss 
gällande risk och sårbarhetsanalys, vilket utgör en del av innehållet i detta 
inriktningsdokument under avsnittet Krisberedskap. Denna analys togs fram i dialog 
med förvaltningarna. Det finns en krisledningsplan etc. I andra delar behöver befintliga 
dokument uppdateras samt ytterligare något tillskapas i dialog med aktuella aktörer. 

Önskvärt vore att en sammanställning, förslagsvis i tabellform, läggs till i detta 
övergripande dokument där det tydliggörs vilka dokument/ handlingsprogram som ska 
finnas under vart och ett av de fyra huvudområdena. Det kan då även framgå vilka som 
ska beslutas på delegation respektive måste antas av kommunfullmäktige och även när, 
eller hur ofta de ska revideras. En sådan uppställning skulle ytterligare förtydliga 
strukturen i kommunens förebyggande arbete.    

Ärendets handlingar
 Trygghet och säkerhet – Inriktningsdokument 2021-2023 för 

krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande 
arbete, skydd mot olyckor och internt skydd.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutet skickas till kommunledningsförvaltningen.

_______________________________
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§ 25 BIN/2021:33  000

Yttrande remiss "Rese- och fordonspolicy - 
övergripande anvisningsdokument" 

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

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Förslag till rese- 
och fordonspolicy – övergripande anvisningsdokument.”

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i ”Förslag till rese- och 
fordonspolicy – övergripande anvisningsdokument”, som innehåller anvisningar inom 
följande områden:

 Syfte

 Tjänsteresor

 Hållbart resande och transporter

 Bokning av kollektivtrafik

 Krav på fordon som används i tjänsten.

Ärendets handlingar
 Förslag Rese- och fordonspolicy.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutet skickas till kommunledningsförvaltningen.

________________________
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§ 26 BIN/2021:31  609

Yttrande remiss "Strategi för Katrineholms lek- och 
aktivitesparker" 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reservation

Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C) och Alexander Forss (KD) reserverar sig mot 
bildningsnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Enligt ett uppdrag i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en övergripande plan för kommunens 
lekplatser.

Strategin för Katrineholms lek- och aktivitetsparker är ett vägledande dokument som 
syftar till att utveckla stimulerande, pedagogiska och väl utrustade lekmiljöer som 
attraherar små och äldre barn samt uppfyller säkerhetskraven enligt svensk standard. 
Dokumentet är att betrakta som en övergripande plan och kompletterar gällande 
Grönplan för Katrineholm för hur detta arbete ska bedrivas. I strategin beskrivs framtida 
planer på prioriteringar de närmaste åren, samt hur tillgängligheten till lekparkerna för 
barn och anhöriga med funktionsvariationer ska säkerställas.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har valt ut några punkter i planen som är positiva för förvaltningens 
verksamheter. De lekplatser som finns och planeras är ett bra komplement till 
verksamhetens egna lekområden. Det blir trevliga utflykter där olika lekplatser kan 
stimulera och utmana våra barn och elever i rörelseaktiviteter.

 Strategin tar hänsyn till Barnkonventionen och vill stimulera barn, 
ungdomar och vuxna att ägna sig år fysisk aktivitet 

 Det är positivt att skapa miljöer för fysiskt utmanande lekar för att 
barnen ska lära sig hantera risker och lära sig hantera stressiga 
situationer i social samverkan

 Kommunen vill erbjuda ett varierande utbud av lekparker. 
Lekparkerna ska också ta hänsyn till olika åldrars behov av stimulans 
och utmaningar

 Stor vikt läggs vid ljussättning vilket skapar trygga miljöer under den 
mörkare delen av året
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 Det kommer också att läggas stor vikt vid tillgänglighetsanpassningar. 
Redskap anpassade för barn med olika funktionsvariationer är också 
en del i planen. Platsen för lekredskapen bör inte vara tydligt 
markerad som tillgänglighetsanpassade. Lekplatserna planeras 
uppmuntra till lek mellan alla barn och då bör det inte särskiljas 
lekanordningar för barn med funktionsnedsättning och andra barn. 

 Samordning mellan bolag/kommun gällande placering och utformning 
ska ske för att skapa samsyn och helhetssyn i Katrineholm. 
Lekområden ska inte konkurrera med varandra utan de ska vara ett 
komplement till varandra. Fastighetsbolagets lekområden på skolor 
och förskolor riktar sig i första hand till verksamhetens aktiviteter. 
Allmänheten har dock tillträde till dessa efter verksamhetens 
stängning, helger och lov och ska utnyttjas på bästa sätt.

Ärendets handlingar
 Förslag ”Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker”

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Fredrik Ahlman 
(M), Alexander Forss (KD, Leif Strand (C) och Johan Söderberg (S).

Förslag och yrkanden

Ordförande Johan Söderberg (S) och Fredrik Ahlman (M) yrkar bifall till förslaget till 
yttrande från bildningsförvaltningen.

Victoria Barrsäter (C) och Leif Strand (C) yrkar på ett annat förslag till yttrande och 
Alexander Forss (KD), ställer sig bakom yrkandet: 

”Barn som lär sig att röra sig när de är små, har större sannolikhet att fortsätta göra det 
när de växer upp och därför är det bra att vi tar fram en strategi för lekparker och 
aktivitetsparker i Katrineholm. Särskilt då trenden för barnfetma och övervikt är starkt 
ökande hos våra barn. 

Lekparker och aktivitetsparker är också en viktig del i ett bostadsområdes attraktivitet. 
Barns, medborgares och civilsamhällets inflytande över sitt närområde måste tas i 
beaktande. För de som känner att de får vara med och påverka trivs bättre, tar bättre 
hand om och utnyttjar sina allmänna ytor mer. Utformningen kan också nå nya kreativa 
höjder när man öppnar upp för lokal dialog. Det kanske inte är en gungställning och en 
sandlåda utan en asfalterad pumptrack, en naturbyggd hinderbana eller ett gigantiskt 
schackbräde som barnen, de boende och föreningslivet just där vill ha och behöver. 

Genom att vi skapar ett Katrineholm där barn trivs och mår bra så får vi ett attraktivt 
Katrineholm. Ett sätt att visa att vi i Katrineholm sätter barnen främst och att skapa ett 
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levande centrum vore genom att bygga en modern och attraktiv aktivitetspark eller 
lekpark på stortorget. 

Strategin i sin nuvarande form har ett alltför centralistiskt perspektiv och säger i princip 
att lekparker på landsbygden och mindre nära lekparker ska läggas ner till förmån för 
centralt placerade stora lekparker. Det vore bättre att stadsdelslekparker kallades 
kommundelslekpark och att de även kan förläggas i kommundelar som inte är centrala. 
Både för barn och ungas hälsa och för kommundelarnas attraktivitet. Samt att även 
mindre lekparker nära bostäder värnas. Strategin behöver även bredda synen på vad 
som är en bra lek- eller aktivitetspark. 

Strategin behöver även förtydliga hur barnets perspektiv och barnens rätt att uttrycka 
sin mening och få den respekterad enligt barnkonventionen tas om hand vid utveckling 
eller avveckling av lekparker. Barns åsikter om själva strategin behöver även redovisas 
samt hur de tagits i beaktande. Först då har barnkonventionen följts. 

Målsättningarna ska vara att lekparker och aktivitetsparker finns och utvecklas i hela 
kommunen samt att utformningen och utvecklingen av dem sker i dialog med 
lokalsamhället där särskild vikt läggs vid barn och civilsamhälle. Inga lekparker ska läggas 
ner innan alla andra alternativ är uttömda. Den främsta målsättningen måste vara att 
främja barns och ungdomars rörelse. ”

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordförande bildningsförvaltningens förslag mot 
förslaget från Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Leif Strand (C) och finner att 
bildningsnämnden beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

__________________
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§ 27 BIN/2020:84  009

Redovisning av läromedelspolicy 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisning av ”Läromedelspolicy Bildningsförvaltningen 
2021”.

Reservation

Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C) och Alexander Forss (KD) reserverar sig mot 
bildningsnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C ) och Alexander Forss (KD) har lämnat ett gemensamt 
ledamotsinitiativ om kartläggning och framtagande av läromedelspolicy. På 
sammanträdet 2020-11-03 §42 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
bildningsförvaltningen att ta fram en policy som ska redovisas för nämnden.

Syftet med en läromedelspolicy är att säkerställa en rimlig grad av likvärdighet samt 
tillgång till lärarresurser mellan kommunens skolenheter utifrån barns och elevers ålder, 
mognad, individuella behov och programval.

Policyn beskriver definitionen på olika lärarresurser, ansvarsfördelning samt exempel på 
några funktioner som har koppling till lärarresurser utöver det stöd och ansvar som 
åvilar förvaltningen.

Ärendets handlingar
”Läromedelspolicy Bildningsförvaltningen 2021”.

Bildningsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C), Alexander 
Forss (KD), Leif Strand (C) och Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef.

Förslag och yrkanden

Ordförande Johan Söderberg (S) yrkar på att bildningsnämnden ska godkänna 
bildningsförvaltningens förslag om att godkänna redovisningen.

Victoria Barrsäter (C) yrkar att policyn ska kompletteras med hur implementeringen och 
uppföljning av policyn sker och hur avvikelser från policyn hanteras. Att policyn revideras 
när resultatet av utredningen av 1:1-statsningen är klar. Leif Strand (C) och Alexander 
Forss (KD) ställer sig bakom yrkandet.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att 
bildningsförvaltningens förslag till beslut ställs mot Victoria Barrsäters (C) förslag till 
beslut och finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens 
förslag.
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§ 28   

Delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BIN Del/2021: 3, 26, 27 och § 2021:6–8, som fattats 
på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-06-08.
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§ 29   

Meddelanden 

Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd och programråd samt anslagna delegationsprotokoll under perioden  
2021-02-26 till 2021-05-27.

Ärendets handlingar
 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

 Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd och programråd

 Anslagna delegationsprotokoll.
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