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Plats och tid KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, kl. 13:00 – 15.45 
Beslutande Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf.,  

Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Martina Henke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Victoria  
Barrsäter (C ) Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD) 

Beslutande ersättare Christina Thorell (S), Patrik Nyqvist (M) 

Ersättare  Aini Blomkvist (S), Anette Larsson Fredriksson (S), Mohammed Ali (S), Ismaail Mahamed 
Mahamuud (M), Leif Strand (C), John Ogenholt (KD), Sylvia Clason (L), Camilla Hermansson (SD) 

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

Siverskog ekonom,  Hanna Olsson rektor §45, Catharina Meyer Berg rektor §45, Helena Ohlsson 
enhetschef §45, Maria Major Kjartansson skolsköterska §45, Ida Peterzén rektor §45, Nina 
Bodegren fritidspedagog §45, Anette Andersson socialpedagog §45, Robin Persson 
kommunikatör §§ 46-50 
 Utses att justera Martina Henke (S) och Ismail Abukar (MP) 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2019-09-27 

Underskrifter 
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§ 45    
 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. 
 
Presentation nya rektorer 
• Catharina Meyer Berg, rektor Fågelbo förskola och för omsorg på obekväm arbetstid 

samt ledningsresurs för förskoleområde Syd 2 (Häringe och Asplundens förskolor). 
Började arbeta i bildningsförvaltningen 2015 och har tidigare varit rektor för 
Norrgårdens förskola samt för förskolorna i Bie och Julita. 

• Hanna Olsson, rektor Nyhemsskolan. Har arbetat i bildningsförvaltningen sedan 
1999 bland annat som biträdande rektor på skolan. 

 
Elevhälsans medicinska insats, EMI 
Helena Ohlsson enhetschef, och Maria Major Kjartansson skolsköterska, informerar om 
EMI:s arbete med elever i bildningsförvaltningens verksamheter. Personalgruppen 
består av 1 skolläkare, 11 skolsköterskor och 3 skolpsykologer. 
 
Dokumentet Ledningssystem för hälso- och sjukvård är klart. Ledningssystemet gäller 
elevhälsans medicinska- och psykologiska insats som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30), samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
 
Kravet på ledningssystem innebär att det ska finnas tydlig ansvarsfördelning, 
dokumenterade processer, identifierade rutiner samt rutiner för uppföljning (SOSFS 
2011:9). 
 
Styrande lagar: 
• Skollagen 
• Hälso- och sjukvårdslag och förordningar 
• Patientsäkerhetslag och förordningar 
• Patientlag 
• Patientdatalag 
• Offentlighet och sekretesslagen 
• Dataskyddsförordningen 
• LOU (lagen om offentlig upphandling) 
 
Elevhälsans medicinska insatser innebär: 
• Att det ska finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska 
• Hälso- och sjukvårdspersonal ska inneha legitimation (hit räknas även psykologer 

och logopeder) 
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• Erbjuda hälsobesök 
• Hälsoundersökning (bland annat syn, hörsel och rygg) 
• Tillhandahålla enklare sjukvårdsinsatser 
 
Arbetsuppgifter för EMI: 
• Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens 
• Vid hälsobesök tidigt identifiera problem och symptom hos elever 
• Ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till 

hälsa och ohälsa 
• Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal 
• Bevaka elevernas vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer 
• Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i 

verksamheter och yrkesvägledning 
• Ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete 
 
Trygghetsarbete på Östra skolan 
Ida Peterzén rektor, Nina Bodegren fritidspedagog och Anette Andersson socialpedagog 
berättar om trygghetsarbetet på skolan.  
 
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen våren 2019  
”Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av tygghet och studiero så 
att eleverna kan ägna sig åt skolarbete”. 
 
Trygghetsteamet består av socialpedagog, specialpedagog, fritidspedagog, kurator, 
rektor samt elevrepresentanter från årskurs tre, fyra, fem och sex. 
 
Framgångsfaktorer är: 
• Mycket hög behörighet bland personal 
• Lång erfarenhet samt hög kompetens 
• Kontinuitet i arbetet 
• Trygghetsarbetet ges tid och är högt prioriterat 
• Många främjande insatser samt förebyggande insatser utifrån elevernas och 

gruppernas behov 
• Elevdelaktighet 
 
Kostnader förskola och skola 2018 
Helene Björkqvist förv.chef och Johanna Siverskog ekonom redovisar Koladas statistik 
över kostnader för förskola och skola 2018. 
 
I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i 
kommuners och regioners alla verksamheter. 
 
Lägesrapport internkontroll september 2019 
Inom tre av fem kontrollområden har kontroller påbörjats. Störst fokus har legat vid 
kontrollområdet sjukskrivningstal som är ett prioriterat område i kommunen. 
Kontrollområdet GDPR lyftes in i internkontrollplanen i juni och där pågår planering av 
kontrollerna. 
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Gymnasieantagningen läsåret 2019/20 
• Antal platser på barn- och fritidsprogrammet är utökade till 16 och är fyllda med 

förstahandssökande 
• Programmen bygg- och anläggning, el- och energi och fordon- och transport är 

populära, 2-3 flickor på varje program 
• Lite färre sökande till estetiska programmen, VVS- och fastighet och 

teknikprogrammet 
• 38% pojkar antagna på vård- och omsorgsprogrammet 
• Fyllt upp tomma platser med elever från IMV och IMY (introduktionsprogram) 
• Fler antagna från andra kommuner, Flen ökar mest 
• Ungefär lika många Katrineholmselever söker till andra kommun, cirka 14-15% 
• 91% har fått sitt första val 

 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef 
• Effekter och erfarenheter från sommarförskolan 2019 
• Elever avstängda från grundskolan skrivs in i ”resursskolan” och är aktuella för SIG 

(sociala insatsgruppen). Fler rastvärdar anställda till Järvenskolan, varav en till 
Järvenhallen. Samarbetet med socialförvaltningen, säkerhetschef och polis fungerar 
bra. 

• Fortsatta kontroller och uppföljningar av städsituationen på skolorna, flera viten 
utdömda under året. Ny upphandling på gång. 

• Budgetpropositionen 2020; några nya statbidrag samtidigt som några försvinner 
 
Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef 
• Det nya schemaläggningssystemet uppfyller inte kraven, ett möte med leverantören 

är inplanerat.  
• Förbereder nya upphandlingar för system för elevregistrering och en ny lärplattform 
• I samband med skolstarten i augusti har det varit problem med en av tre 

skolskjutsentreprenörer 
 
____________________ 
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§ 46    BIN/2018:71  042 
 

Bildningsnämndens delårsrapport 2019  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2019. 
 
Bildningsnämndens delårsrapport 2019 redovisas som protokollsbilaga 7-2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan skiljer sig mellan de olika årskurserna. Medan 
elever i grundskolans senare år minskade sina resultat läsåret 2018/19 ökade elever i 
årskurs 3 måluppfyllelsen. Meritvärde för elever i årskurs 6 ökar för tredje året i rad. 
Däremot ser vi i vår analys att det parallellt med denna ökning i årskurs 6 sker en 
kontinuerlig försämring beträffande andel elever som når alla mål. Gymnasieskolan 
uppvisar stabila resultat som på samtliga fronter och stiger för fjärde året i rad. Insatser 
för att förbättra resultaten till kommande år tas fram genom analyser på individ-, grupp- 
och skolnivå. En viktig del i detta arbete är bildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete ViSKA. Fortfarande känner var femte elev sig inte trygg i skolan och 
insatser måste fortsätta att genomföras på varje skolenhet. 

Parallellt med arbetet kring elevernas trygghet och måluppfyllelse har 
bildningsförvaltningen arbetat hårt för att ta fram och verkställa åtgärder för att kunna 
redovisa en positiv avvikelse vid årets slut på 14,1 mnkr. 

Det råder fortfarande viss osäkerhet kring vilken effekt några av åtgärderna kommer att 
ge och i vilken grad de kommer att kunna verkställas. Det är fortfarande viss osäkerhet 
kring förvaltningens ekonomi för hösten eftersom slutgiltig elevavstämning för juli och 
augusti kan ske först i september. Hur många elever som finns i fristående skolor och 
hur många elever som finns på respektive program på gymnasieskolan påverkar 
ekonomin för de enskilda skolenheterna. 

Sjuktalen inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska. 

Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut samt att fortsätta att minska 
sjuktalen och att öka elevernas trygghet och måluppfyllelse har högsta prioritet. 

Ärendets handlingar 
• Delårsrapport 2019 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johanna 
Siverskog ekonom, Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ) och Johan Söderberg (S) 
 
____________________ 
 
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, ekonomikontoret 
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§ 47    BIN/2019:57  046 
 

Förslag utdelning bildningsnämndens           
kvalitetspris 2019  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämndens kvalitetspris 2019 tilldelas biträdande rektor vid Järvenskolan, Edina 
Muratagic, för hennes engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för 
nyanlända elever. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de 
statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och 
personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att 
dela ut ett kvalitetspris. 
 
Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till ändamål som främjar arbetslagets/ 
gruppens arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns utveckling och/eller 
elevernas resultat. 
 
Sista ansökningsdag var den 1 juli. Fem nomineringar/ansökningar har inkommit. 
• Regndroppens förskola – normmedveten pedagogik- utvecklingsarbete läsåret 

2018/2019 
• Förskoleklassen Pärlan Östra skolan – utvecklat ett arbetssätt som bygger på 

förhållningssätt, relationer, pedagogik och metoder genom så kallade 
”bokstavsbesök” 

• Östra skolans trygghetsteam – teamet arbetar i kontinuitet med att låta 
trygghetsfrågorna ta plats i verksamheten 

• Edina Muratagic, biträdande rektor Järven Tallås – för hennes arbete med 
studiehandledning för nyanlända elever 

• Liselott Karlsson-Selén och Monica Hassle Kulturskolan – TilliTs-bygge i årskurs 3-6 
 

Ärendets handlingar 
• Nominering Regndroppens förskola 
• Ansökan Östra skolans förskoleklass Pärlan 
• Nominering Östra skolans trygghetsteam 
• Nominering Edina Muratagic 
• Ansökan Liselott Karlsson-Selén och Monica Hassle, Kulturskolan 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Alexander  
Forss (KD), Robin Persson kommunikatör, Ingvar Larsson (SD) och Victoria Barrsäter (C ) 
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Ordförandens förslag 

Johan Söderberg (S) föreslår att kvalitetspriset 2019 tilldelas biträdande rektor vid 
Järvenskolan, Edina Muratagic, med motiveringen: 
 
Edina Muratagic tilldelas priset för hennes engagerade arbete med att utveckla 
studiehandledning för nyanlända elever. 
 
Edina arbetar i sin planering på ett medvetet och systematiskt sätt med att fördela den 
tilldelade resursen för studiehandledning till skolans elever. Genom personlig kännedom 
om, och engagemang för varje nyanländ elev och dess behov har hon lyckats samordna 
studiehandledningen på skolan så att de elever som behöver det kan få upp till sju 
gånger mer studiehandledning än tidigare. Undervisande lärare har information om när 
resursen är tillgänglig och ser till att den är förberedd och håller hög kvalitet. Resursen 
är flexibel och kan ändras över tid och beroende av behov i olika ämnen.  
 
Edina har i kommunens nätverksgrupp ”Nyanländas lärande” beskrivit sitt arbete som 
inspiration för andra skolenheters representanter. Arbetssättet har följts upp av 
förvaltningens kvalitetsstrateg ihop med enhetschefen för mottagningsenheten för 
nyanlända. Det syns generellt ett tydligt förbättrat resultat för elevgruppen på skolan. 
Uppföljningen kommer att fortsätta under kommande läsår och arbetssättet kommer att 
implementeras även på före detta skolenheten Järvenskolan Södra.  
 
____________________ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: sökande, ekonom 
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§ 48    BIN/2019:78  600 
 

Synpunkter inriktningsdokumentet En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - 
utmaningar  2020-2022  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden instämmer i tillägget kring ANDTS 
 

Sammanfattning av ärendet 
I och med att giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och 
ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019, går ut vid årsskiftet, har 
dokumentet setts över. De ändringar som gjorts är främst av redaktionell karaktär 
förutom några få ändringar innehållsmässigt. Ändringarna är rödmarkerade i förslaget 
till det nya inriktningsdokumentet. 
 
Ärendet har remitterats till bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
kulturnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt service- och 
tekniknämnden. 
 
Ärendets handlingar 
• Inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms 

kommun – utmaningar 2020-2022 
 
____________________ 
 
 
 
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen 
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§ 49       
 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:25 till 2019:28, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2019-09-24 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Fredrik 
Ahlman (M). 
 
____________________ 
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§ 50       
 

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 15 augusti till 13 september 2019. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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