
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

          BILDNINGSNÄMNDEN 2018-02-27   0 
 

  
 

 

Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 
 

Beslutande Ann-Charlotte Olsson 2:e vice ordf., Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S), 
Martina Henke (S), Håkan Björndahl (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M),  
Jesper Ek (L) §§ 2-10, Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Anette Larsson Fredriksson (S), Bo Sivars (M), Leif Strand ( C) §1 

 

Ersättare  Fathia Gahair (S), Abdikarim Haji Osman (S), Milos Smitran (M), Leif Strand (C ) §§2-10, 
Ismail Abukar (MP), Göran Svenningson (V) 

 

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

Siverskog ekonom, Pia Nygren rektor §1, Sofia Norén Berglund pedagog §1, Helena 
Ohlsson enhetschef §1, Erik Öberg rektor §1, Charlotte Arnell kanslichef §1, Sarah 
Bijelonja handläggare §1 

 

Utses att justera Ewa Fager (S) och Ylva G Karlsson (MP) 
 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2018-03-02 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §10 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Bildningsnämnden Paragrafer §1 - §10 
 

Sammanträdes  
datum 2018-02-27 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-07 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-03-29 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Bildningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2018-02-27   2 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 1 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns. 
 
Utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2017 
Ann-Charlotte Olsson (C ) 2:e vice ordförande, överlämnar diplom och blommor till 
2017 års pristagare av bildningsnämndens kvalitetspris, Forssjö skola, som 
representeras av Pia Nygren rektor och Sofia Norén Berglund pedagog. 
 
Sofia berättar sedan hur Forssjö skola arbetat med ”sin digitala resa” som kunnat 
genomföras tack vara kommunens 1-1-satsning. 
 
Presentation nya chefer 
Helena Ohlsson enhetschef för Elevhälsan sedan den 26 februari 2018. Hon har 
tidigare varit rektor för Sandbäcksskolan. 
 
Erik Öberg rektor Lindengymnasiet sedan den 1 februari 2018. Han har tidigare 
jobbat som biträdande rektor på Duveholmsgymnasiet och dessförinnan som lärare på 
Duveholmsgymnasiet. 
 
Nya kommunallagen 
Charlotte Anrell, kanslichef kommunledningsförvaltningen, informerar om de 
viktigaste förändringarna i nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018. 
Bland annat ny struktur, delegationsreglerna och kraven på en digital anslagstavla. 
 
Lisa Elev 
Sarah Bijelonja, handläggare, visar systemet Lisa Elev som alla skolenheter nu ska 
använda vid rapportering av elevincidenter. Systemet ger möjligheter att ta ut 
snabbstatistik eller fördjupad statistik. Snabbstatistiken visar endast en typ av 
händelse under en bestämd datumperiod. Fördjupad statistik kan till exempel visa 
olika händelser samt platser och kan delas upp per skolenhet. 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef informerar: 
• Betygsstatistik årskurs 9 från höstterminen 2017 
• Meritvärden årskurs 9 läsåret 2017/2018 samt jämförelse med föregående läsår 
• Inför antagning till gymnasieskolan läsåret 2018/2019 kommer 

bildningsförvaltningen att föreslå att Barn och fritidsprogrammet återinförs som 
lärlingsutbildning och förläggs till Lindengymnasiet 

• Rekrytering av ny rektor till Nyhemsskolan pågår 
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• Ny rektor för Sandbäcksskolan är Sara Aldrin som tidigare varit biträdande rektor 
• Aktuell information om den fortsatta planeringen av nya F-6 skolan på Norr och 

den nya 7-9 skolan vid Järven 
• Ny förskoleavdelning i före detta Nävertorpsskolans lokaler 
• Under våren kommer Föräldrakooperativet Lyckebobarnen att avvecklas. 

Förskolan övergår då till kommunens verksamheter. 
• Information om elevhändelse Södra skolan 
• Aktuellt läge verksamheten ”Lilla Perrongen” 
 
____________________ 
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§ 2 

Bildningsnämndens årsredovisning 2017  (BIN/2018:9) 
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2017. 
 
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att         

3 546 tkr av investeringsmedlen för 2017 kommer att ombudgeteras till 2018. 
 

Bildningsnämndens årsredovisning 2017 redovisas som bildningsnämndens 
handling 1-2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut 
för verksamhetsåret 2017. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt 
överskott på totalt 6 306 tkr.  

 
Ärendets handlingar 
• Årsredovisning Bildningsnämnden 2017 
  
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen gick in i året med en budget i balans ifrån bokslutet 2016. I 
budgeten för 2017 tillfördes bildningsnämnden budgetmedel motsvarande en ökning 
på 114 barn och elever. Alla verksamheter utom förskoleklass förväntades öka och 
störst förväntades ökningen vara i grundskolan. Dessa prognoser visade sig dock vara 
felaktiga och under året har antalet elever i grund och gymnasieskola understigit 
budget medan antalet barn i förskola har fortsatt att öka och har överstigit budget.  
 
Måluppfyllelse 
Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att måluppfyllelsen, framförallt 
när det gäller elevernas kunskapsresultat, är otillfredsställande. Resultaten för 
Katrineholms skolor är i många avseenden fortfarande lägre än i genomsnittet för 
riket. Elevernas skolresultat i Katrineholm är även lägre än i kommuner med liknande 
förutsättningar. Dessa omständigheter understryker behovet av att intensifiera den 
pågående utvecklingen av lärmetoder och det elevcentrerade arbetet. 
Sammanställningen av årets resultat visar också, tillsammans med den uppföljning av 
läsåret 2016/17 som presenterades för bildningsnämnden i november, att det är 
angeläget att vidta åtgärder för att öka likvärdigheten mellan skolor, mellan elever 
med olika socioekonomiska förutsättningar och mellan flickor och pojkar. Påpekas 
ska dock att Katrineholms skolor har klättrat på den nationella rankingen då 
Katrineholm lyckats bibehålla sina resultat samtidigt som många andra kommuner 
försämrat sina resultat.   
 
Samtidigt som antalet barn och elever i kommunens förskolor och skolor har ökat 
under flera år har bildningsförvaltningen lämnat positiva resultat i sina bokslut. En av 
de största anledningarna till dessa positiva avvikelser har varit svårigheterna att 
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rekrytera behörig personal. De senaste årens barn- och elevökningarna tillsammans 
med de satsningar som skolverket har gjort på skola och förskola har gjort att 
verksamheten inte har hunnit med att rekrytera i den takt de skulle ha 
behövt. Samtidigt har sjukskrivningarna inom främst förskolan ökat och rörligheten 
på arbetsmarknaden är stor.  Det är svårt att göra en bedömning av hur detta har 
påverkat bildningsförvaltningens resultat men det måste tas med i bedömningen av 
måluppfyllelsen. 
 
Inom området Trygga barn och ungdomar som mår bra är bildningsförvaltningens 
bedömning är att de satsningar som genomförts, påbörjats och planerats under 2017 
skapar förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse. Verksamhetens 
fokus är att fortsätta det målmedvetna arbetet att verka för en trygg lärmiljö och att 
med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet förbättra undervisningen. Dessa insatser 
ska tillsammans ge förutsättningar för att fler elever ska nå kunskapsmålen. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, 
Marian Loley (KD), Jesper Ek (L), Leif Strand (C ), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, 
Johanna Siverskog ekonom, Ylva G Karlsson (MP) och Milos Smitran (M). 
 
____________________ 
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§ 3 

Internkontrollrapport 2017  (BIN/2017:10)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2017 års internkontroller. 
 
Internkontrollrapport 2017 redovisas som bildningsnämndens handling 2-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den 
största vikten har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att 
beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och 
frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. 
 
Kontrollerna visar att det finns förbättringsområden inom de flesta kontrollområden. I 
de flesta falla behöver det ske uppföljning med respektive rektor för att säkerställa att 
rektor har ett system för exempelvis uppföljning och kontroll av varje elev. Det 
behöver även göras en översyn för att se vilket ytterligare stöd som kan ges av 
befintliga system. 
 
Bildningsförvaltningens bedömning är att samtliga kontroller behöver kvarstå 
ytterligare ett år. 
 
Ärendets handlingar 
• Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2017 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom och 
Ylva G Karlsson (MP). 
 
____________________ 
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§ 4 

Internkontrollplan 2018  (BIN/2018:8)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner förslagen internkontrollplan för 2018. 
 
Internkontrollplan 2018 redovisas som bildningsnämndens handling 3-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redan 2017 fokuserade bildningsnämnden i sin internkontrollplan på kontroller av 
myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. De 
kontroller som gjordes under 2017 visade på att alla rutiner inom dessa områden inte 
fungerade tillfredsställande och en rad åtgärder togs fram. 
Med anledning av detta kvarstår samtliga kontrollmoment från 2017 i 
internkontrollplanen för 2018. Den största vikten läggs även i 2018 års 
internkontrollplan 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 2018. 
 
____________________ 
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§ 5 

Förslag justering av tillämpningsregler för skolskjutsar  
(BIN/2018:19)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar om tillägg, enligt bildningsförvaltningens förslag, i 

tillämpningsreglerna under rubriken ”Ledig plats i skolskjuts” 
2. Nya tillämpningsreglerna gäller från och med 2018-03-15 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har fått in synpunkter och önskemål från brukare, bosatta 
utanför tätort, att kamrater till en skolskjutsberättigad elev ska kunna få följa med 
hem för att umgås efter skoldagens slut. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår att tillämpningsreglerna ändras så att det i vissa fall 
möjliggör för en kamrat till skolskjutsberättigad elev att medfölja.  

Följande förslag till tillägg i tillämpningsreglerna föreslås under befintlig rubrik 
”Ledig plats i skolskjuts” 

Kamrat till skolskjutsberättigad elev kan, under vissa förutsättningar, medfölja i 
skolskjutsfordon:  

• Vårdnadshavare har ansökt i kommunens e-tjänst minst fyra dagar i förväg. 
• Ledig plats finns i fordonet. 
• Chauffören har fått meddelande om godkänt beslut via förvaltningens 

skolskjutshandläggare 
 
Ärendets handlingar 
• Tillämpningsregler för skolskjuts 
 
____________________ 
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§ 6 

Val av politikerrepresentanter till områdesråd och 
programråd  (BIN/2015:2)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden väljer Göran Svenningson (V) som representant i 

områdesrådet för Sandbäckens förskolor 
2. Bildningsnämnden väljer Anette Larsson-Fredriksson (S) som representant i 

områdesrådet för Sandbäcksskolan 
3. Bildningsnämnden väljer Johan Söderberg (S) som representant i programrådet 

för Bygg och anläggning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 §205 att entlediga Robert Dahlqvist (V) 
från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Han har även varit 
bildningsnämndens representant i områdesrådet för Sandbäckens förskolor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-12 att entlediga Christin Hagberg (S) från 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Hon har även varit bildningsnämndens 
representant i områdesrådet för Sandbäcksskolan och i programrådet för Bygg och 
anläggning. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ann-Charlotte Olsson (C ). 
 
Förslag och yrkanden 
Ann-Charlotte Olsson (C ) föreslår Göran Svenningson (V) som representant i 
områdesrådet för Sandbäckens förskolor, Anette Larsson-Fredriksson (S) som 
representant i områdesrådet för Sandbäcksskolan och Johan Söderberg (S) som 
representant i programrådet för Bygg och anläggning. 
 
____________________ 
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§ 7 

Synpunkter angående förslag till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan  (BIN/2018:3)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens synpunkter och 
överlämnar till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Den är skickad på remiss till samtliga nämnder. Svaret 
ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2018-03-16. 
 
Bildningsförvaltningens synpunkter 
Verksamhetsmässiga perspektiv  
Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal är ett av 
bildningsförvaltningens viktigaste strategiska områden för att kunna fortsätta utveckla 
utbildningen så att barn och elevers resultat fortsätter att förbättras. Precis som 
beskrivs i förslaget till övergripande kompetensförsörjningsplan behöver 
bildningsförvaltningen inte bara utveckla befintlig personal, göra 
ersättningsrekryteringar utan förvaltningen behöver också utöka personalstyrkan 
utifrån prognoser kring en ökad volymutveckling. En annan oroande faktor är att 
antalet studerande till pedagogutbildningar inte motsvarar de beräkningar som görs 
när det gäller behov av framtida personal.  
 
Med detta som bakgrund anser förvaltningen att den övergripande kompetens-
försörjningsplanen pekar på de områden som är viktiga att fortsätta utveckla och 
förbättra men vill framförallt lyfta fram området ”attraktiv arbetsgivare” som är helt 
avgörande för hur vi ska blir framgångsrika i vår framtida kompetensförsörjning. En 
annan viktig faktor är kommunens höga sjukskrivningstal, här behövs förstärkning 
inom det främjande och förebyggande arbetet.  
 
Om rekrytering sker via HR-enheten är det av största vikt att arbetet kan ske snabbt 
och att det även kan pågå under sommarhalvåret. Skolledare genomför ofta 
rekrytering i samband med läsårsstart. 
 
Förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder:  
• Fortsatt satsning och utveckling av Utbildningstjänster. 
• Förstärka interna karriärmöjligheter via trainee-utbildningar 
 
Ekonomiska perspektiv 
Idag genomförs en mängd rekryteringar av förskolechefer och rektorer. Det behöver 
vara tydligt med vad som HR-enheten ska ansvara för. Eftersom HR-enheten behöver 
förstärkas,  behöver det klargöras hur höga kostnaderna blir för det utökade 
rekryteringsansvaret för HR-avdelningen och hur dessa kostnader ska finansieras. 
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Ärendets handlingar 
• Förslag Övergripande kompetensförsörjningsplan 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP),            
Jesper Ek (L), Tommi Lycke (S), Helene Björkqvist förv.chef. 
 
____________________ 
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§ 8 

Rapportering kränkande behandling och diskriminering 
förskola, skola och fritidshem  (BIN/2018:17)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling 
enligt Skollagen 6 kap. 10§ 
 
Redovisningen avser rapporter upprättade på avsedd blankett fram till vecka 49 2017. 
Därefter görs rapporteringar digitalt i LISA elev. 
 
Skolenhet 
 

Antal under perioden Antal läsåret 17/18 

Skogsborg F-6, fritids 17 79 
Björkvik F-6, fritids 5 36 
Sandbäcksskolan F-6, fritids 43 212 
Forssjö F-6, fritids 1 1 
Nyhem F-6, fritids 10 38 
Strångsjö F-6, fritids 9 9 
Järvenskolan Södra 10 38 
Linden 2 6 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Ann-
Charlotte Olsson ( C), Tommi Lycke (S) och Agneta Svallin sekr. 
 
____________________ 
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§ 9 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§ 61-63 2017 och §§ 1-3 2018, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-02-27. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Leif Strand (C ) och Jörgen 
Rüdeberg bitr.förv.chef. 
 
____________________ 
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§ 10 

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 30 november 2017 till 15 februari 
2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Jörgen 
Rüdeberg bitr.förv.chef och Agneta Svallin sekr. 
 
____________________ 
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