
 

 

 
PROTOKOLL 

 

  

Datum, plats och tid 2020-11-03 Hotell Statt, Strykjärnet, klockan 15:00 – 16:00 

Beslutande Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Tony Karlsson (S), Martina    

Henke (S), Tommi Lycke (S), Kenneth Svahn (M), Victoria Barrsäter (C ), Alexander Forss (KD), 

Ismail Abukar (MP),  

Beslutande ersättare Sylvia Clason (L), Christina Thorell (S), Aini Blomkvist (S), Joakim Truedsson (S) 

Ersättare  Anette Larsson-Fredriksson (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M) 

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

barnskötare §37, Annelie Skoog barnskötare §37, Kristina Fogelberg rektor §37, Johanna 

Siverskog ekonom 

Underskrifter Ordförande:  Johan Söderberg (S) 

Sekreterare:  Agneta Svallin 

Utsedd justerare: Sylvia Clason (L) 

 

Justeringens plats 

och tid 
Bildningsförvaltningen 2020-11-06 

Paragrafer §37-  §42 

Datum för anslags uppsättande   

2020-11-09 

Datum för anslags nedtagande 

2020-12-01 

Förvaringsplats av protokollet 

Bildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 37       

 

Inledning / Information  

Allmänhetens frågestund 

Dagens sammanträde stängt för allmänheten. 

Dagordning 

Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med tillägg av ärendet: 

 Ledamotsinitiativ – Kartläggning och framtagande av läromedelspolicy 

Kvalitetspriset 2020 

Ordförande Johan Söderberg (S) överlämnar diplom och blommor till årets pristagare 

Annelie Skoog och Helén Frostö som båda arbetar som barnskötare på förskolan 

Tjädern. 

Verksamhetsinformation 

Helene Björkqvist förvaltningschef informerar: 

 Bildningsförvaltningens ledningsgrupp, bildningsnämndens 

ordförande och kommunikatör, har återupptagit stabsmöten en gång 

per vecka med anledning av det ökade antalet Covid-19 fall 

 Antagningsstatistik gymnasieskolan läsåret 2020/2021 

Månadsrapport september 2020 

Helene Björkqvist förvaltningschef och Johanna Siverskog ekonom redovisar den 

ekonomiska rapporten för september 2020. 

 

____________________ 
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§ 38    BIN/2019:67  042 

 

Månadsrapport september 2020  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för september 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 12 266 tkr. 

Till stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel, måltider och 

förbrukning har varit låga under våren till följd av Covid-19. Intäkter för 

lågstadiesatsningen och lärarassistenter har budgeterats under hösten men då villkoren 

för statsbidragen förändrats kommer detta bidra till försämrat resultat under hösten. 

Även om den största delen av budgeten för bildningsförvaltningen är periodiserad är 

fortfarande delar av budgeten lagd jämt fördelad över året. När sen förbrukningen sker i 

ojämn takt med tyngdpunkt på hösten bidrar det till en positiv avvikelse för perioden 

januari till september. 

Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelse på +2,0 mnkr. Detta motsvarar 

det plusresultat som just nu förväntas med anledning av minskade måltidskostnader på 

grund av färre serverade måltider under Covid19 samt ökade kostnader på 200 tkr till 

följd av den nya städupphandlingen som träder i kraft 1/10. 

Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att 

bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste 

hämtas hem i verksamheterna. För att nå budgetavvikelsen på +2,0 mnkr har tydliga 

direktiv gått ut till samtliga enheter. Direktiven går ut på att alla enheter som har 

minusprognos måste vidta åtgärder för att komma i balans samtidigt som de enheter 

som har plusresultat i dagsläget måste håller i de resultaten. Återhållsamhet råder för 

alla enheter. 

Ärendets handlingar 

 Månadsrapport september 2020 

____________________ 
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§ 39    BIN/2020:87  019 

 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till 

sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021. Sammanträdena föreslås vara 

förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, 

utbildningsdagar och temadagar planeras in i efterhand. Ordförande kallar vid behov. 

Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på 

leverans av beslutsunderlag enligt följande: 

 Årsredovisning för 2020 – 1 februari 

 Redovisning av genomförd internkontroll – 1 februari 

 Underlag för övergripande plan med budget 2022-2024 – 31 augusti 

 Delårsrapport för 2021 – 30 september 

 

Sammanträdesdagar 2021 Kommentar 

Tisdag 26 januari Årsredovisning 2020 

Redovisning av genomförd 

internkontroll 

Tisdag 9 mars  

Tisdag 20 april  

Tisdag 8 juni  
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Sammanträdesdagar 2021 Kommentar 

Tisdag 24 augusti Underlag för övergripande 

plan med budget 2022-

2024 

Tisdag 28 september Delårsrapport 2021 

Tisdag 2 november  

Tisdag 7 december Internbudget 2022 

 

Ärendets handlingar 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 99 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 §78 

Bildningsnämndens överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 

 

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen 

____________________ 
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§ 40       

 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegationsbesluten §§ 32-34, som fattats på bildningsnämndens vägnar 

med stöd av gällande delegationsordning. 

Ärendets handlingar 

 Redovisade delegationsbeslut 2020-11-03 

 

____________________ 
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§ 41       

 

Meddelanden  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 19 september till 23 

oktober. Inga inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 

under samma period. 

Ärendets handlingar 

 Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 

 

____________________ 
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§ 42       

 

Ledamotsinitiativ - Kartläggning och framtagande av 
läromedelspolicy  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att anse ledamotsinitiativet besvarat med hänvisning till att 

bildningsförvaltningen påbörjat en utredning som kommer att redovisas för nämnden i 

början av 2021.  

Reserveration 

Victoria Barrsäter (C ) och Alexander Forss (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Reserverationen redovisas på sidan 10 i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Barrsäter (C ) och Alexander Forss (KD) lämnar ett gemensamt  ledamotsinitiativ 

om kartläggning och framtagande av läromedelspolicy. Dom yrkar att: 

 Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att kartlägga nuvarande läromedelssituation 

som underlag till framtagande av en policy och redovisa den för nämnden. 

Kartläggning ska bland annat tydliggöra: 

o De årliga inköpen i kronor för digitala respektive analoga läromedel 

o De årliga inköpen av läromedel i kronor via upphandlade avtal respektive 

utan upphandlade avtal 

o Det egentliga behovet i kronor som skulle behövas för att samtliga skolor ska 

ha tillgång till de läromedel de behöver 

 Bildningsförvaltningen tar fram ett förslag till policy för att säkerställa relevanta, 

kvalitetssäkrade, moderna och tillgängliga läromedel i våra skolor och förskolor på 

ett effektivt sätt 

Ärendets handlingar 

 Nämndinitiativ – Kartläggning och framtagande av läromedelspolicy 

Bildningsnämnden överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria   

Barrsäter (C ) och Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef. 
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Förslag och yrkanden 

Johan Söderberg (S) föreslår att ledamotsinitiativet ska anses vara besvarat med 

hänvisning till den utredning som bildningsförvaltningen påbörjat och som kommer att 

redovisas för nämnden i början av 2021. 

Victoria Barrsäter (C ) och Alexander Forss (KD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden sitt eget förslag mot Victoria      

Barrsäters (C ) och Alexander Forss (KD) förslag och finner att bildningsnämnden 

beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

____________________ 
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Reservation Nämndinitiativ - Kartläggning och 

framtagande av läromedelspolicy  

Vi behöver försäkra oss om att lärare och elever har relevanta, 

kvalitetssäkrade, moderna och tillgängliga läromedel och lärresurser så 
att de får bra förutsättningar för att klara, och kan fokusera på, 
utbildningsuppdraget. Med läromedel avses både digitala och analoga 

läromedel, lärresurser och handledningsmaterial. I vårt nämndinitativ 
föreslog vi att bildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag att kartlägga 

nuvarande läromedelssituation och ta fram ett förslag till 
läromedelspolicy.  

Förvaltningen välkomnade uppdraget och påtalade att de påbörjat ett 

arbete inom den digitala läromedel. Uppdraget i vårt nämndinitiativ är 
bredare och mer omfattande och har syftet att ta ett helhetsgrepp om 
våra skolors läromedel och lärresurser. Ändå beslutade nämnden att anse 

vårt initiativ besvarat och samtidigt ge förvaltningen i uppdrag enligt vårt 
yrkande. Eftersom uppdraget uppenbarligen inte funnits innan, men gavs 

under nämndsammanträdet yrkade vi bifall till nämndinitiativet. Då vårt 
yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.  

 

Katrineholm den 3 november 2020  

 

 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet  

Alexander Forss, Kristdemokraterna  


