PROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-11-02 Tallåsaulan, klockan 13:00 – 16:50

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Inger Hult (L) 2:e
vice ordförande, Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kenneth
Svahn (M), Victoria Barrsäter (C), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson
(SD).

Beslutande ersättare

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

Ersättare

Carl-Henrik Gustavsson (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Malin Sandqvist, Leif Strand (C),
Banu Arslan (L).

Övriga deltagande

Johan Lindeberg förvaltningschef, Carina Andersson sekreterare, Jörgen Rüdeberg biträdande
förvaltningschef, Johanna Siverskog ekonom, Birgitta Dahlbeck verksamhetschef förskola,
Birgitta Larsson rektor förskola, Margaretha Norling verksamhetschef F-6, Maria Hertz rektor
F-6.

Underskrifter

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Sekreterare: Carina Andersson
Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)
Utsedd justerare: Victoria Barrsäter (C)

Justeringens plats
och tid

Digital signering.

Paragrafer

§46- §52

Datum för anslags uppsättande: 2021-11-09

Datum för anslags nedtagande: 2021-12-01

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1213953

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-02

2 (10)

§ 46

Fastställande av dagordning
Beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av ärendet
”Ledamotsinitiativ från Centerpartiet: Uppföljning av utbildning inom
barnkonventionen”.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) yrkar på att ett ärendet ”Ledamotsinitiativ från Centerpartiet:
Uppföljning av utbildning inom barnkonventionen” ska tas upp på dagordningen.

Bildningsnämndens överläggning
Victoria Barrsäter (C) önskar få en kommentar angående Katrineholms-Kurirens
artikelserie om mobbning. Ett svar redovisas under verksamhetsinformation.
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica
Truedsson (S).
Beslutsgång
1. Ordförande ställer proposition på om Victoria Barrsäters (C) ledamotsinitiativ får
tilläggas dagordningen.
2. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om att bifalla dagordningen med
tillägg av ledamotsinitiativet.
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§ 47

Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.

Kvalitetsrapporter/Kvalitetsplaner
Förvaltningschef, verksamhetschefer och rektorer redovisar arbetet med
kvalitetsrapporter/kvalitetsplaner för alla verksamheter inom bildningsnämndens
ansvarsområde.
Systematiskt kvalitetsarbete, ViSKA
Förvaltningschefen inleder med en övergripande information om det systematiska
kvalitetsarbetet som i vår kommun heter ViSKA.
Styrkedjan på bilden nedan visar huvudmannanivån med kommunfullmäktige ,
kommunstyrelse, nämnd, förvaltning/skolchef samt enhetsnivån bestående av rektorer,
personal, barn och elever.
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De tre huvudmomenten i kvalitetsarbetet är kvalitetsplaner, kvalitetsdialoger och
kvalitetsrapporter:
Kvalitetsplanens syfte är att
ett nuläge identifieras inför varje nytt läsår
analys av styrkor och problem inom varje läroplansområde görs
enheternas framgångsområden identifieras, analysers och sprids inom
organisationen
enheternas utvecklingsområden identifieras, analyseras och sprids inom
organisationen
Kvalitetsdialogens syfte är att
säkra att det finns forum för återkommande dialog mellan enhets- och
huvudmannanivå
följa upp enhetens resultat och kvalitet i relation till de nationella målen
följa upp kommunövergripande utvecklingsområden
identifiera verksamhetsgemensamma utvecklingsområden
Kvalitetsrapportens syfte är att
analys av resultat gällande det gångna läsåret görs
analys av satta utvecklingsområden, uppnådda effekter och framtida behov görs
ett nytt nuläge identifieras inför kommande läsår.
Förskola
Förskolans verksamhetschef Birgitta Dahlbeck redovisar förskolornas kvalitetsarbete
tillsammans med rektor Bitte Larsson.
F-6
Verksamhetschef Margaretha Norling tillsammans med rektor Maria Herz redovisar
kvalitetsarbetet i förskoleklass, grundskolans skolår 1–6 och grundsärskola.
7–9 och gymnasieskola
Förvaltningschefen redovisar kvalitetsarbetet i skolår 7–9, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Verksamhetsområde Stöd
Verksamhetschef Jörgen Rüdeberg redovisar kvalitetsarbetet på förvaltningskontoret,
centrala barn- och elevhälsan, Bryggan (mottagnings- och modersmålsenhet),
kulturskolan och KomTek.
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Verksamhetsinformation
Månadsrapport
Förvaltningschefen redovisar månadsrapporten för september månad. Den visar en
positiv avvikelse på 1 miljon kronor.
Vård- och omsorgsprogrammet
Johan Ogenholt ställde en fråga om måluppfyllelsen på vård- och omsorgsprogrammet
vid bildningsnämndens sammanträde 2021-09-28. Förvaltningschefen redovisar att det
finns orsaker till resultatbilden och att insatser pågår. Förvaltningschefen har nyligen fått
ta del av Skolverkets planeringsdirektiv där de i Sörmland fokuserar på vård- och
omsorgsprogrammet och det kommer att finnas tydliga dataunderlag för fortsatt arbete.
Frågan kommer att tas upp igen vid ett nämndsammanträde i början av 2022.
Katrineholms-Kurirens artikelserie om mobbning
Förvaltningschefen redovisar i korthet det ständiga arbetet som pågår i verksamheterna
för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda kränkningar. Frågan kräver mer tid för
besvarande och därför kommer den att tas upp vid decembersammanträdet där bland
annat en redovisning av det förebyggande arbetet kommer att ges.
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§ 48

BIN/2021:96 629

Förslag till namn på ny skola i norra stadsdelen
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att den nya skolan i den norra stadsdelen ska heta
Stensättersskolan.

Sammanfattning av ärendet
En ny skola håller på att byggas i den norra stadsdelen och beräknas stå klar
höstterminen 2022. En tävling har anordnats för att samla in förslag till ett officiellt namn
på skolan och en mängd förslag har kommit in till bildningsförvaltningen.
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har listat tre förslag inför beslut, som alla är
kopplade till torp/gårdar som funnits/finns i området:
Karslundsskolan
Stensättersskolan och
Katrineskolan/Catrineskolan.

Ärendets handlingar
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till:
Rektor Östra skolan
Rektor Västra skolan
Verksamhetschef
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§ 49

BIN/2021:81 629

Motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta
relationsvåld
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra
insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för
personal.

Ärendets handlingar
Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta
relationsvåld.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica
Truedsson (S).
Förslag och yrkanden
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) förslag.
Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) förslag.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1213953

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-02

8 (10)

§ 50

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut,
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten BINEU 2021 § 6-8, BIN Del 2021:3 § 36-37, 2021:1819.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-10-21.
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§ 51

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll från
områdesråd/programråd under perioden 2021-09-18 till och med 2021-10-21.

Ärendets handlingar
Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll från områdesråd/programråd.
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BIN/2021:11 009

Ledamotsinitiativ från Centerpartiet om
barnkonventionen
Beslut
Bildningsnämnden beslutar att ärendet bordläggs vid dagens sammanträde för att tas
upp vid bildningsnämndens sammanträde den 7 december.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 januari 2021biföll bildningsnämnden ett ledamotsinitiativ från Centerpartiet om
att nämnden och förvaltningen tillsammans skulle genomgå en utbildning i
barnkonventionen.
Centerpartiet inkom den 2 november 2021 med ett ledamotsinitiativ som innehåller
följande yrkanden:
Att bildningsnämnden gör en uppföljning av hur många som gick utbildningen
Att bildningsnämnden tillsammans med förvaltningsledningen har, till exempel,
ett seminarium där vi resonerar kring och fördjupar vår kunskap om vad
barnkonventionen omfattar och vad det innebär för oss i praktiken.

Ärendets handlingar
Nämndinitiativ från Centerpartiet: Uppföljning av utbildning inom
barnkonventionen.

Beslutet skickas till:
Centerpartiet, Victoria Barrsäter
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