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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16.30 
 

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Tony  
Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Jesper Ek (L),  
Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Leif Strand (C ), Anette Larsson Fredriksson (S); Abdikarim Haji Osman (S),  

Bo Sivars (M) 

 

Ersättare  Håkan Björndahl (S) §50, Milos Smitran (M), Berit Werner (L), Ismail Abukar (MP) 

 

Övriga  
deltagande  Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef §50, 

Birgitta Larsson förskolechef §50, Susanne Sander förskollärare §50, Annelill Henriksson 
lärare §50, Ing-Marie Panzar lärare §50, Ola Nordqvist förvaltningschef §50, Per-Olof 
Millberg förvaltningschef §50 

 

Utses att justera Tony Karlsson (S) och Jesper Ek (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2017-11-10 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §50 - §58 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Bildningsnämnden Paragrafer §50 - §58 
 

Sammanträdes  
datum 2017-11-07 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-13 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-12-05 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 50 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Ärende 7 ”Rutin för prioritering vid skolval” utgår från ärendelistan. För övrigt 
godkänns utsänd och föreslagen dagordning. 
 
Qualisprocess H – Kommunikation och Qualisprocess E – 
Föräldrainflytande (förskola) 
Birgitta Larsson förskolechef och Susanne Sander förskollärare, berättar om hur 
förskolan Guldregnet, avdelning Erövra, arbetat med temat ”Vårt Katrineholm”.  
 
Förskolan arbetar med ett projekterande arbetssätt som innebär att barn och 
pedagoger experimenterar och forskar tillsammans. Efter att ha observerat vad barnen 
var mest intresserade av, och vad som var undersökningsbart i temat, valdes 
Vattentornet. Efter promenader till vattentornet får barnen i uppdrag att tolka tornet 
på olika sätt, till exempel rita, skapa i lera eller använda olika byggmaterial. Med 
hjälp av en storyboard formulerades barnens idéer och tankar om vattentornet till en 
berättelse. Projektet avslutades med en projektavslutningsceremoni där barn och 
vårdnadshavare var inbjudna. 

 
Rapport matematiksatsningen 
Annelill Henriksson förstelärare i matematik och Ing-Marie Panzar lärare, redovisar 
en sammanfattning av rapporten ”Att upprätthålla utveckling av undervisning i 
matematik – erfarenheter från kommunala skolor i Katrineholm”. Rapporten är 
sammanställd av Laila Niklasson, fil.dr. docent i pedagogik, vid Mälardalens 
högskola. 
 
Studien är ett led i kommunens satsning på utvecklingsarbete och uppdraget bestod 
av att följa hur utvecklingsarbetet av undervisningen i matematik har fortsatt efter att 
Matematik PISA 2015 avslutades. 

 
Under ett antal år har Katrineholms kommun genomfört särskilda satsningar för att 
utveckla undervisningen i matematik från förskola till gymnasieskola. En av 
satsningarna är att delta i Sveriges Kommuners och Landstings satsning Matematik 
PISA 2015. En annan satsning är att utarbeta en tydlig handlingsplan för 
matematikutvecklingen i kommunen. Till detta kommer fortbildningsinsatser i form 
av det nationella Matematiklyftet som genomfördes hösten 2013 till våren 2016. 
 
Studien visar att det finns en etablerad organisation och ett etablerat arbetssätt för att 
utveckla undervisningen i matematik, inte minst genom handlingsplane och de 
gemensamma träffarna för matematikombuden.  
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Resultat från nationella prov visar också på att andelen elever som uppnår 
kunskapsmålen har ökat, om än inte i alla årskurser. 
 
Samverkan för barn och unga 
Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen, Ola  Nordqvist 
förvaltningschef socialförvaltningen och Per-Olof Millberg förvaltningschef 
kulturförvaltningen, informerar om samarbetet och nätverkandet mellan 
förvaltningarna för att ge alla barn och unga bra förutsättningar för att klara skolan. 
Bland annat genom Samtid, Skolfam, Elevhälsa, Kulturskola, Lyckliga gatan.  
 
Samarbete sker även med andra instanser som till exempel Landstinget (BUP och 
HAB), Sörmlandsidrotten (Summer Club) och polisen (BROSK). 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef informerar: 
• Liv & Hälsa ung – under våren 2017 genomförde Landstinget Sörmland för sjätte 

gången undersökningen av elever i årskurserna 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 
2 i gymnasieskolan. Resultatet redovisas i skolåterkopplingar till de skolor som 
deltagit i undersökningen. 

• Sammanfattning Katrineholms kommuns medarbetarenkät 2017 
• Översyn av rutiner för tilläggsbelopp (tilläggsbelopp ska lämnas till barn/elev 

som har ett omfattande behov av stöd) 
• Nya chefer 

o Helena Ohlsson, enhetschef Elevhälsan 
o Erik Öberg, rektor Lindengymnasiet 
o Peter Karlsson, rektor Duveholmsgymnasiet 

 
____________________ 
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§ 51 

Månadsrapport september 2017  (BIN/2016:91)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisad rapport för september 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för året är + 1 850 tkr. I prognosen har det inte gjorts någon beräkning 
gällande den extra lönesatsning som gjorts under året. 
 
• Förskolan har en samlad prognos på +/- 0 tkr 
• År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på + 400 tkr  
• Prognosen för år 7-9 är -1 700 tkr 
• Prognosen för grundsärskolan är -550 tkr 
• Prognosen för gymnasieskolan har  + 200 tkr 
• Prognosen för gymnasiesärskolan är + 100 tkr 
• Prognosen för gemensamma verksamheter är + 450 tkr 
• Prognosen för förvaltningscentralt är + 900 tkr 
• Prognosen för resursfördelning är + 1 900 tkr 
• Prognosen för bildningsnämnden är + 150 tkr 
 
Ärendets handlingar 
• Månadsrapport bildningsnämnden september 2017 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Helene 
Björkqvist förvaltningschef. 
 
____________________ 
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§ 52 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2018  
(BIN/2017:100)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för bildningsnämnden 2018. Sammanträdena föreslås även detta år 
vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, 
utbildningsdagar och temadagar planeras in i efterhand, ordförande kallar vid behov. 
 
Sammanträdesdagar 2018 Kommentarer 

 
Tisdag 27 februari -Årsredovisning 2017 

-Redovisning genomförd internkontrollplan 
Tisdag 27 mars  
Tisdag 8 maj  
Tisdag 12 juni  
Tisdag 28 augusti Underlag för övergripande plan med budget 2019-2021 
Tisdag 25 september Delårsrapport för 2018 
Tisdag 6 november  
Tisdag 11 december Internbudget 2018 

  
 

Ärendets handlingar 
• Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-09-18 §154 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och  
Jesper Ek (L). 
 
____________________ 
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§ 53 

Verksamhetsrapporter läsåret 2016/2017  (BIN/2017:101)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisade verksamhetsrapporter för läsåret 2016/2017 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschefernas verksamhetsrapporter är en del i förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete där vi följer upp resultat, analyserar och bedömer utvecklingsbehov, 
planerar för att vidta åtgärder samt genomför. Underlag till rapporterna är varje 
enhets verksamhetsrapport samt samordningsområdenas ledningsdialoger. 
Rapporterna kommer att ligga som grund i kommande årsredovisning och 
budgetförslag för bildningsnämnden.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet har fokuserats på Qualisprocesserna  
• A: Kunskaper/färdigheter och utveckling/lärande  
• B: Normer och värden. 

 
Ärendets handlingar 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde SydVäst, förskola 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde SydVäst, 

grundskola/grundsärskola 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde NordÖst, förskola 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde NordÖst, grundskola 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde Åk 7-9 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde Gy 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde Elevhälsan 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde Mottagningsenheten 

Bryggan 
• Verksamhetsrapport läsåret 2016/17 Samordningsområde Kulturskolan 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Helene 
Björkqvist förv.chef, Leif Strand (C ) och Jesper Ek (L). 
 
____________________ 
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§ 54 

Förslag upptagningsområden för Järvenskolan Södra och 
Järvenskolan Tallås  (BIN/2017:104)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag om 

upptagningsområden för Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås 
2. Beslutet gäller från och med 2017-11-07 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolan har ett uppdrag enligt Skollagen 1 kap 9§ att utbildningen ska vara likvärdig 
oavsett var den anordnas.  
 
En del som kan påverka skolans möjlighet att uppfylla detta är hur upptagnings-
områdena ser ut för respektive skolenhet. Katrineholms kommun bör sträva efter att 
minska segregation både vad gäller geografisk segregation mellan stadsskolor och 
lantsortsskolor men också framför allt socioekonomisk segregation.  
 
Utifrån ovanstående föreslås därför en förändring av upptagningsområdena inom 
Järvenskolans enheter Södra och Tallås för att utjämna olikheter och därmed också 
möjligheter att uppfylla likvärdighetskravet. 
 
Förslag upptagningsområden från läsåret 2018/2019: 
Järvenskolan Södra 
• Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola 

 
Järvenskolan Tallås 
• Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, 

Forssjö skola och Björkviks skola 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L) och Helene 
Björkqvist förv.chef. 
 
____________________ 
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§ 55 

Förslag yttrande över motion om att öppna minst tolv nya 
förskoleavdelningar under åren 2017/2018  (BIN/2017:99)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad. 
 
Reservation 
Jesper Ek (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar, Inger Hult, Krister Wistbacka och Jesper Ek (samtliga L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas att Katrineholms kommun 
ska öka antalet förskoleavdelningar med minst ytterligare tolv under 2017/2018 för 
att sedan fortsätta så att man når målet högst 15 barn per avdelning.  
 
I motionen framhålls att barngruppers storlek i förskolan har stor betydelse för barns 
utveckling och trygghet. Man pekar också på att sjukskrivningstalen i förskolan ligger 
högt och att många av dessa troligen är arbetsrelaterade. Det framhålls också att ingen 
fortsatt förskoleutbyggnad finns med i majoritetens budget för 2017-2019 även om 
KFAB haft i uppdrag att titta på detta. Sedan 2013 har sammanlagt 20 nya 
avdelningar öppnats. 
 
Bildningsförvaltningen har nyligen haft i uppdrag att uppdatera den långsiktiga 
planen för utbyggnad av förskolan. Uppföljningen presenterades i bildningsnämnden 
i juni 2017. Här redovisades i detalj bedömning av framtida barnkullars storlek och 
vad som krävs för att behålla eller sänka barngruppernas storlek.  
 
I uppdraget ovan ingick även att, i samarbete med KFAB, projektera för 80 nya 
förskoleplatser 2018.  
 
Ärendets handlingar 
• Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun 

under åren 2017/2018 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Jesper  
Ek (L). 
 
Förslag och yrkanden 
Jesper Ek (L) yrkar att bildningsnämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
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Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till 
beslutsgång. 
 
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot Jesper Ek:s (L) förslag och 
finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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§ 56 

Återrapport uppdrag Språkbiennal  (BIN/2014:63)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisad återrapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 §170 att uppdra till bildningsnämnden att 
utreda förutsättningarna för att genomföra språkbiennal i Katrineholm. Nämnden tar 
själv ställning till ett eventuellt genomförande, som då förväntas ske inom befintlig 
budgetram.  
 
Bakgrunden var en motion om Språkbiennal i Katrineholm, inlämnad av tre 
ledamöter från Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
 
Bildningsförvaltningen har inte haft möjlighet att prioritera arbetet med att genomföra 
en språkbiennal. Fokus har under de senaste åren varit att förbättra 
kunskapsresultaten. De ämnen där vi framförallt behöver lyfta resultaten har varit och 
är inom matematik, svenska och engelska och det är inom dessa ämnen satsningar har 
skett. Inom matematik har alla lärare genomgått den statliga 
kompetensutvecklingsinsatsen ”Matematiklyftet”, kommunen har även deltagit i 
SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Just nu pågår satsningen ”Läslyftet” inom flera 
av våra enheter och även arbete med språkutvecklande arbetssätt har genomförts 
inom flera områden samt utbildning kring Språkutvecklande arbetssätt.  
 
Ärendets handlingar 
• Motion till kommunfullmäktige avseende språkbiennal i Katrineholm,            

2014-04-12 
• Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 §170 
 
____________________ 
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§ 57 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut §§45-53 2017, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-11-07 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Helene 
Björkqvist förv.chef, Marian Loley (KD), Ismail Abukar (MP), Jesper Ek (L), Agneta 
Svallin sekr. och Fredrik Ahlman (M). 
 
____________________ 
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§ 58 

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 14 september till 26 oktober 2017. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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