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Plats och tid KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatn 18, kl. 13:00 – 16:30 
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), Kenneth Svahn (M), 
Victoria Barrsäter (C ) Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP) 

Beslutande ersättare Fredrik Malmström (S), Camilla Hermansson (SD) 

Ersättare  Christina Thorell (S), Aini Blomkvist (S), Joakim Truedsson (S), Anette Larsson Fredriksson (S), 
Mohammed Ali (S), Bo Sivars (M), Leif Strand (C), John Ogenholt (KD), Sylvia Clason (L) 

Övriga  
deltagande  Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Johanna Siverskog ekonom,  

Maria Hertz rektor §38, Torbjörn Hildemark rektor §38, Birgitta Dahlbeck verks.chef §38,  
Ola Stenliden verks.chef §38, Helena Boman rektor §38 

Utses att justera Fredrik Ahlman (M) och Inger Hult (L) 
Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2019-08-30 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §38 - §44 

 
Ordförande ……………………………………………………… 

 
Justerande ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Bildningsnämnden Paragrafer §38 - §44 
Sammanträdes  
datum 2019-08-27 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-09-02 Datum för anslags 

nedtagande 2019-09-24 

Förvaringsplats av 
protokollet BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 38       
 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnande till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. 
 
Presentation nya rektorer 
• Maria Hertz, Västra skolan. Utbildad förskollärare, tidigare arbetat som biträdande 

rektor och på mottagningsenheten Bryggan 
• Torbjörn Hildemark, Skogsborgsskolan. Utbildad lärare, har arbetat som lärare i 13 

år. Även tjänstgjort som biträdande rektor i Norrköping. 
 
Information och statistik förskola 
Birgitta Dahlbeck verksamhetschef berättar om tidigare läroplaner för förskolan i 
jämförelse med nuvarande Lpfö 18 som mer beskriver förskollärares ansvar i 
undervisningen. Undervisningen ska syfta till barns utveckling och lärande genom 
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.  
 
Förutsättningar för lärande är: 
• Kompetens (kompetensförsörjning, kompetensutveckling 
• Personaltäthet relaterat till antal barn 
• Den fysiska miljön 
• Barngruppens sammansättning 
 
Statistik närvaro/frånvaro i förskolan 
• I snitt 70% närvaro 
• I snitt 15% planerad frånvaro 
• I snitt 15% frånvaro på grund av sjukdom 
• I snitt är barnen närvarande 30 timmar per vecka, men det ser mycket olika ut 
 
Elevers resultat vårterminen 2019 
Margaretha Norling verksamhetschef och Ola Stenliden verksamhetschef redovisar 
elevresultat från vårterminen 2019. 
• Årskurs 3, nationella prov 
• Årskurs 3, behörighet till gymnasiet och meritvärde 
• Årskurs 9, gymnasiebehörighet 
• Gymnasieskolan, antal elever som når sin examen 
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Övergripande plan med budget 2020 
Helene Björkqvist förvaltningschef och Johanna Siverskog ekonom, redovisar förslaget till 
bildningsnämndens övergripande plan med budget 2020. Planen bygger på innehållet i 
kommunplanen 2019-2022: 
• Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning 
• Attraktiva boende- och livsmiljöer 
• En stark och trygg skola för bättre kunskaper 
• Trygg vård och omsorg 
• Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv 
• Hållbar miljö 
• Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation 
 
Trygghet och studiero Björkviks skola 
Helena Boman rektor, berättar om trygghetsarbetet på skolan som genomförts under de 
två år som hon varit rektor där. Skolans utmaningar har bland annat varit att minska 
antalet kränkningar, ökad studiero och måluppfyllelse, ökad tillit och lugn och trygg 
utomhusmiljö. 
 
Insatserna har bland annat varit: 
• Samtal och utbildning kring incidentrapportering 
• Handledning av elevhälsan på grupp- och individnivå  
• Riktade insatser av elevassistenter 
• Rastaktiviteter med stöd av föresteläraren på fritidshemmet 
 
Senaste läsåret 2018/2019 har antalet kränkningsärenden minskat och eleverna 
upplever en ökad trygghet på raster och på fritidshemmet.  
 
Målet för läsåret 2019/2020 är att eleverna i samtliga klasser ska uppleva att de har en 
lugn klassrumsmiljö. Identifierade utmaningar är bland annat en del brister i trygghet 
och studiero och att utveckla värdegrundsarbetet. 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef 
• Uppföljning efter sommaren 2019.  
• Schemasystem och övriga system 
• Oro kring nya skolor 
• Beslut/resultat efter Skolinspektionens regelbunda kvalitetsgranskning under våren 

2019 
• Skadegörelse Valla skola 
 
Johan Söderberg, ordförande 
• Genomfört möte med Östra skolans personal 
 
____________________ 
 

 



 
Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2019-08-27 4 (11) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 39    BIN/2019:67  042 
 

Förslag bildningsnämndens övergripande plan med 
budget 2020  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för 

övergripande plan med budget 2020 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen 
2. Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2020 
 
Bildningsnämndens övergripande plan med budget 2020 redovisas som 
protokollsbilaga 6-2019. 
 
Reservation 

Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ) och Ismail Abukar (MP) reserverar sig. Den 
skriftliga reservationen redovisas på sidan 5 i protokollet. 
 
Inger Hult (L) deltar inte i beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har i Underlag för övergripande plan med budget 2020 identifierat 
de utmaningar som förvaltningen står inför de kommande åren. Bildningsförvaltningen 
målsättning är att betygsresultaten ska förbättras de kommande åren och att fler elever 
ska nå behörighet till gymnasieskolan.  
     
Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet (ViSKA) kommer att bli ännu större 
kommande läsår. Detta innebär bland annat att verktyg för framtagning av prognoser 
gällande måluppfyllelse och betyg både på individ och gruppnivå kommer att tas fram 
snarast. Syftet med verktygen är att så god tid som möjligt kunna identifiera varje elevs 
individuella behov. Arbetssättet kommer i högre utsträckning än 
hitintills möjliggöra individanpassade insatser. 

 
Ärendets handlingar 
• Underlag för övergripande plan med budget 2020 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johanna 
Siverskog ekonom, Alexander Forss (KD), Johan Söderberg (S), Fredrik Ahlman (M), 
Victoria Barrsäter (C ), Inger Hult (L) och Leif Strand (C ). 
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Förslag och yrkanden 

Alexander Forss (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras så att bildningsförvaltningen 
kan ta fram en budget som är fri från de budgetramar med besparingsbeting som 
majoriten förmedlat ska gälla för budget 2020. Vi anser att förvaltningen ska arbeta efter 
de uppsatta mål som är antagna i skolplanen och visa vilken budget de behöver för att 
fylla de högt uppsatta målen. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar avslag på förslaget om återremiss. 
 
Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till Alexander Forss (KD) förslag. 
 
Inger Hult (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande förslaget om återremiss enligt Alexanders 
Forss (KD) förslag, mot sitt eget förslag om avslag på återremiss och finner att 
bildningsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Bildningsnämnden beslutar 
därefter i enlighet med bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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§ 40    BIN/2018:71  042 
 

Månadsrapport juli 2019  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för juli 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Till och med juli månad redovisas en negativ avvikelse på 12 815 tkr. Denna förklaras 
bland annat av att kostnaderna för hyror är 5 mnkr högre än budgeterat samt att 
kostnaderna för i-Pads som belastar driften enbart ligger under våren. Under 
vårterminen har kostnaderna för utbetald skolpeng till främst grundsärskola och 
grundskola varit högre än budgeterat. I dagsläget redovisas ingen negativ prognos för 
dessa områden. 

Utbetalning av skolpeng för juli månad för grundskola och gymnasieskola sker i 
september då avläsning av elever görs. Utbetalning sker då för månaderna juli, augusti 
och september. Detta gör att det just nu redovisas en positiv avvikelse på 
resursfördelningen och negativa avvikelser på grundskola och gymnasieskola. 

Totalt sett har bildningsförvaltningen omfördelat medel för att bekosta leasing av iPads 
samt tagit fram åtgärder för att redovisa ett resultat på drygt 10 mnkr. Ännu återstår att 
verkställa åtgärder motsvarande cirka 4 mnkr. 

Ärendets handlingar 
• Månadsrapport juli 2019 
 
____________________ 
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§ 41    BIN/2019:2  119 
 

Val av nya politikerrepresentanter till programråd och 
områdesråd  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden väljer 
1. Fredrik Ahlman (M) som representant till barn- och fritidsprogrammets programråd 
2. Johan Söderberg (S) som representant till vård- och omsorgsprogrammets 

programråd 
3. Inger Hult (L) som representant till ekonomiprogrammets programråd 
4. Sylvia Clason (L) som representant till Valla skolas områdesråd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Henriksson (L) har frånsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Han 
har även haft uppdraget som bildningsnämndens representant i ekonomiprogrammets 
programråd. 
 
Bo Sivars (M) har frånsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Han har 
även haft uppdraget som bildningsnämndens representant i vård- och 
omsorgsprogrammets programråd. 
 
Inger Hult (L) frånsäger sig uppdraget som bildningsnämndens representant i 
områdesrådet för Valla skola. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Inger Hult (L). 
 
Förslag och yrkanden 

Johan Söderberg (S) informerar om att en politikerrepresentant till barn- och 
fritidsprogrammet behöver väljas och föreslår Fredrik Ahlman (M) som representant. 
Han föreslår därefter sig själv som representant till vård- och omsorgsprogrammets 
programråd. 
 
Inger Hult (L) föreslår Sylvia Clason (L) som ny representant i Valla skolas områdesråd. 
Hon föreslår sedan sig själv som representant till ekonomiprogrammets programråd. 
 
____________________ 
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§ 42    BIN/2019:73  031 
 

Förslag Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats  
Bildningsnämnden beslut 
Bildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till ”Anvisning för Katrineholms 
kommuns webbplats” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det 
befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplatser Behöver 
uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt styrdokument 
Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångspunkten för det nya dokumentet 
är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer sammanfattat/ 
komprimerat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är att det nya är 
mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och organisation. 
 
Bildningsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget på 
Anvisningar för Katrineholms kommuns webbplats. 

 
Ärendets handlingar 
• Förslag anvisning för Katrineholms kommuns webbplats 
 
____________________ 
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§ 43       
 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:20 till 2019:24, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2019-08-27 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Protokoll 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2019-08-27 11 (11) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 44       
 

Meddelanden  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, protokoll/mötesanteckningar från 
områdesråd och programråd under perioden 30 maj och 14 augusti 2019, samt anmälan 
elevfrånvaro läsåret 2018/2019. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
• Anmälan elevfrånvaro lässåret 2018/2019 
 
____________________ 
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