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§ 1 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnande till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. 
 
Qualisprocess J - Resursutnyttjande 
Karin Pettersson förskolechef, berättar om de verksamhetssystem bildnings-
förvaltningen använder som stöd för ett effektivare arbete med bemanning på 
förskolor och fritidshem.  
 
• IST Lämna Hämta – föräldrar registrerar scheman för barnens vistelsetid 
• Time Care Pool – alla timvikarier är registrerade där och kan bokas via systemet 
• Time Care Planering – överblick bemanning och kostnader för personal, chefen 

kan lägga bemanningskrav och skapa schema utifrån verksamhetens behov. Stöd 
vid fördelning av tjänster för att kunna ha heltid som norm. 

 
Betygsstatistik 
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef redovisar betygsstatistik från hösterminen 
2016 för årskurs 9 elever. 
 
Sandbäcksskolans lokalbehov 
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, informerar om de förslag som finns angående 
utökning av Sandbäcksskolans lokaler. På ett år har elevantalet ökat med drygt 50 
barn. För att lösa den akuta platsbristen föreslås en tillfällig lösning i Ellwynska 
skolans lokaler, vård- och omsorgsprogrammet flyttas i höst till 
Duveholmsgymnasiet/KTC. Beslut finns om en utbyggnad av Sandbäcksskolans 
matsal med 125 platser. 
 
UF-företagande Lindengymnasiet 
Bengt Lind rektor och Britt-Marie Eriksson utvecklingsledare, berättar om arbetet 
med Ung Företagsamhet, UF-företagande, på Lindengymnasiet. Arbetet startade i 
liten skala läsåret 2010/2011, men har sedan dess ökat med antalet elever som driver 
UF-företag. Läsåren 2014/2015 och 2015/2016 blev skolan Sörmlands UF-skola och 
deltog även på SM. Nuvarande läsårets tema är ”Hållbar utveckling”. 

 
Verksamhetsinformation 
Jörgen Rüdeberg bitr. förvaltningschef informerar: 
• Ingen anmärkning vid tillsynen av den fristående förskolan Lyckebobarnen 
• Nuläge angående planering av nya skolor 
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• Studiebesök till nya skolor respektive skolor under byggnad, i Göteborg, 
Kungsbacka, Lerum och Huddinge. Ytterligare ett studiebesök är planerat till 
Knivsta. 

 
Övrig information 
Johan Söderberg, ordförande informerar: 
• Migrering av den kommunala e-posten kommer att ske för förtroendevalda den 26 

februari. 
• Stavstugans förskola och Nyhemsskolans kök är nominerade som Bästa 

Matglädjeförskola respektive Bästa Matglädjeskola till finalen i Arlas Guldko 
2017. Sedan år 2000 har Arlas Guldko funnits för att sporra och visa uppskattning 
för ambitiösa kök och verksamheter. 

 
____________________ 
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§ 2 

Årsredovisning 2016  (BIN/2017:9)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2016. 
 
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 

8 482 tkr av investeringsmedlen för 2016 kommer att ombudgeteras till 2017. 
 

Årsredovisning 2016 redovisas som bildningsnämndens handling 1-2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut 
för verksamhetsåret 2016. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt 
överskott på totalt 7 131 tkr.  
 
Ärendets handlingar 
• Årsredovisning Bildningsnämnden 2016 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Johan 
Söderberg (S), Robert Dahlqvist (V), Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Leif 
Strand (C ), Agneta Svallin sekr. och Ann-Charlotte Olsson (C ). 
 
_____________________ 
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§ 3 

Internkontrollrapport 2016  (BIN/2016:13)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2016 års internkontroller. 
 
Internkontrollrapport 2016 redovisas som bildningsnämndens handling 2-2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av de internkontroller som genomförts under 2016 passerar flera av 
kontrollmomenten utan några anmärkningar. De områden där riskerna fortfarande 
bedöms som allvarliga har tagits med i kartläggningen och riskvärderingen till 2017-
års internkontrollplan. Fortfarande finns vissa brister inom exempelvis 
klagomålshanteringen. 
 
Under året har ett arbete gjorts i kommunen för att ta fram en gemensam mall och 
gemensamma rutiner för internkontrollrapport och internkontrollplan. Det utvecklade 
arbetet kring riskbedömning som finns i det nya arbetssättet gör att internkontroll-
moment inte med automatik flyttas över till 2017 års internkontrollplan. 
 
Ärendets handlingar 
• Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016 
 
____________________ 
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§ 4 

Internkontrollplan 2017  (BIN/2017:10)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner förslagen internkontrollplan för 2017. 
 
Internkontrollplan 2017 redovisas som bildningsnämndens handling 3-2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden internkontrollplan för 2017 omfattar kontroller av 
myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den 
största vikten läggs vid kontroll av myndighetsutövnings såsom att beslut om 
åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro 
följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.   
 
Ärendets handlingar 
• Internkontrollplan Bildningsnämnden 2017. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Jörgen 
Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Johan Söderberg (S) och Leif Strand (C ). 
 
____________________ 
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§ 5 

Val av ny politikerrepresentant till programråd  
(BIN/2015:2)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 28 mars. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att entlediga Inger Hult (L) från 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit politikerrepresentant 
i samhällsvetensskapsprogrammets programråd. 
 
____________________ 
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§ 6 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut §59 2016 och §§1-8 2017, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-02-21 
 
____________________ 
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§ 7 

Meddelanden  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar 
från områdesråd och programråd under perioden 2 december 2016 till 8 februari 
2017. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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