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

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte  
Olsson (C) 2:e vice ordförande, Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S), 
Christin Hagberg (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Jesper Ek (L),  
Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Håkan Björndahl (S), Leif Strand (C ) 

 

Ersättare  Abdikarim Haji Osman (S), Linda Rosenlund (S), Bo Sivars (M), Milos Smitran (M),  
Berit Werner (L)  
 

 

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

Bo Sundahl Lärarförbundet §34, Susanna Ölander Borg rektor §34, Margaretha Norling 
verks.chef §34 

 

Utses att justera Ewa Fager (S) och Marian Loley (KD) 
 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2017-08-25 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §34 - §41 
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BEVIS 
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datum 2017-08-22 
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2017-09-19 
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§ 34 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnande till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns. 
 
Samverkan Bästa skola – Järvenskolan Södra 
Susanna Ölander Borg, rektor, informerar om överenskommelsen med Skolverket om 
samverkan avseende insatser för uppdraget om samverkan för bästa skola. 
 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudman genomföra 
insatser i syfte att höja kunskapsresultatet och öka likvärdigheten inom och mellan 
skolor. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel 
elever som inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra 
förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.  
 
Skolverket ska i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan 
stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 
Läsåret 2016/17 var en så kallad analysfas för att med stöd av representanter från 
Skolverket hitta rätt insatser för att angripa problemen. Från bildningsförvaltningen 
har rektor, förstelärare, förvaltningsledning och bildningsnämndens ordförande 
deltagit. 
 
Projektplan utredning om integrering av särskoleverksamhet 
Margaretha Norling, verksamhetschef, redovisar den projektplan som 
bildningsförvaltningen tagit fram utifrån nämndens uppdrag från sammanträdet den 
13 juni 2017. 
 
Gunilla Lundkvist specialpedagog, Eva Landelius rektor Nävertorps grundsärskola 
och Catharina Lundqvist rektor gymnasiesärskolan ingår i en arbetsgrupp som ska 
jobba med utredningen. Uppdraget ska redovisas för ledningsgruppen den 20 
november och för bildningsnämnden den 12 december 2017. 
 
Utredningens faser: 
• Kartläggning av styrdokument inom berört område (skollag, läroplan, timplan) 
• Kartläggning av aktuell forskning 
• Definition av begrepp (Vad är inkludering? Integrering? Hur kan dess 

exemplifieras?) 
• Omvärldsspaning. Exempelvis studiebesök hos andra kommuner 
• Belysa konsekvenser och utmaningar 
• Barnets bästa och goda förutsättningar för att utföra sitt uppdrag som pedagog 
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Involverade intressenter är: 
• Elever 
• Vårdnadshavare 
• Medarbetare inom grundsärskolan och grundskolan 
• Elevhälsans specialister 
• FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) 

 
Statistik 
Helene Björkqvist, förvaltningschef, redovisar följande statistik: 
• Betyg läsåret 2016/17 
• Frånvaro läsåret 2016/17 
• Incidentrapporter läsåret 2016/17. Kommenterar även arbetet med 

incidentrapporterna ute i verksamheterna 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef, informerar 
• Anne-Maj Kihlstrand rektor Duveholmsgymnasiet, slutar sin anställning i slutet 

av september. Erik Öberg går in som t.f rektor under resten av höstterminen. 
• Anette Håckerström, ny förskolechef Förskolor Väst 3, från 9 augusti 2017 
• Pia Nygren, ny rektor Forssjö och Strångsjö skolor från 1 augusti 2017 (tidigare 

specialpedagog hos Elevhälsan) 
• Helene Haglund, ny kommunikatör från 9 augusti 2017 
• Helena Boman, ny rektor Björkviks skola från höstterminen 2017 (tidigare 

bitr.rektor Sandbäcksskolan) 
 
____________________ 
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§ 35 

Månadsrapport juli 2017  (BIN/2016:91)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisad rapport för juli 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för året är +5 700 tkr, vilken är densamma som i maj månad. Någon ny 
prognos lämnas inte i detta skede då det under sommaren inte sker några större 
förändringar inom skola och förskola. 
 
I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade 
kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 
tkr.  
  
I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp 
och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort.  
Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga. Om tilläggsbeloppen 
för hösten ligger i nivå med våren blir kostnaden 9 000 tkr högre än budget. Det pågår 
ett arbete för att utreda orsakerna till denna ökning. 
 
När höstens organisation planeras på enheterna ser kostnaderna för personal ut att bli 
högre på grund av heltid som norm. 
 
Ärendets handlingar 
• Månadsrapport juli 2017 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog, ekonom. 
 
____________________ 
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§ 36 

Förslag bildningsnämndens övergripande plan med 
budget 2018  (BIN/2017:78)  
Bildningsnämndens beslut 
Med stöd i ärendet bifogade handlingar, föreslås bildningsnämnden besluta att 
kommunstyrelsen gör följande hemställan till kommunfullmäktige: 
• Godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till övergripande plan med 

budget 2018 inklusive investeringsplan 
• Godkänna bildningsförvaltningens förslag till prioriteringar i CEMR-

deklarationen 
 
Bildningsnämndens förslag till övergripande plan med budget 2018, inklusive 
investeringsplan, redovisas som bildningsnämndens handling 5-2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Facknämnderna i Katrineholms kommun har i uppdrag att, med utgångspunkt i 2018 
års planeringsdirektiv, lämna underlag för arbetet med Övergripande plan med budget 
2018-2020, som kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut 
om i november 2017. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande 
plan med budget 2018 för bildningsnämndens verksamhet. 
 
Ärendets handlingar 
• Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, 
Johanna Siverskog ekonom, Johan Söderberg (S), Bo Sivars (M), Jesper Ek (L), 
Tommi Lycke (S) och Leif Strand (C ). 
 
____________________ 
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§ 37 

Förslag taxor och avgifter 2018  (BIN/2017:79)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Översyn har skett av taxorna inom bildningsförvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen ser inga behov av förändrade taxor inför 2018. 
 
____________________ 
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§ 38 

Förändring av skolenheter från och med höstterminen 
2017  (BIN/2017:80)  
Bildningsnämndens beslut 
• Skolenheten Sandbäcksskolan, inom samordningsområde Öst, ändras till en 

skolenhet F - 6 
• Förskolorna inom samordningsområde Väst ändras till 

o Väst 1; Näverstugan och Regndroppen 
o Väst 2; Stavstugan och Sörgården 
o Väst 3 (ny skolenhet); Backa, Fågelbo (Forssjö) och Ängstugan 

(Strångsjö) 
• Förskolorna inom samordningsområde Syd 2 ändras till 

o Syd 2; Asplunden och Häringe 
• Förändringarna gäller från och med höstterminen 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sandbäcksskolan, som ingår i samordningsområde Öst, har hittills varit uppdelad på 
två skolenheter; Sandbäcken F (förskoleklass) och fritidshem, och Sandbäcken år 1-6 
med två olika rektorer. Från och med höstterminen 2017 kommer Sandbäcken att vara 
en skolenhet, Sandbäcken F-6 med en rektor. 
 
Från och med höstterminen 2017 bildas en ny skolenhet, Förskolor Väst 3. Backa 
förskola flyttas från Syd 2, Fågelbo förskola (Forssjö) flyttas från Väst 1 och 
Ängstugans förskola (Strångsjö) flyttas från Väst 2. 
 
____________________ 
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§ 39 

Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk 
verksamhet i Katrineholms kommun  (BIN/2017:68)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner C Företaget Dagbarnvårdares ansökan om att få starta 
pedagogisk omsorg under förutsättning att: 
• C Företaget lämnar in de kompletteringar som krävs under punkt 5B i enlighet 

med Katrineholms kommuns ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för 
annan pedagogisk verksamhet” 

• C Företagets policy för vikarieanskaffning/vikariesystem omfattas av avtalet med 
Katrineholms kommun 

• Lokalen där verksamheten planeras starta blir godkänd 
• Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa 
 
Sammanfattning av ärendet 
C Företaget Dagbarnvårdare ansöker om godkännande att bedriva fristående 
pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun i form av en anställd på adressen 
Tulpanvägen 1A, 641 50 Katrineholm. 
 
I enlighet med skollagen 2010:800,2 kap. §5, ska enskilda efter ansökan godkännas 
av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommuner ska godkänna och lämna 
bidrag till enskild verksamhet om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och 
säkerhet. Verksamheten ska vara öppen för alla barn som tas emot i motsvarande 
offentlig verksamhet. 
 
C Företaget Dagbarnvårdare avser starta fristående pedagogisk omsorg i 
Katrineholms kommun. Verksamheten ansöker om max sex platser och med en 
personalvolym på en heltid. 
 
Ärendets handlingar 
• Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet, C 

Företaget Dagbarnvårdare 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tommi 
Lycke (S) och Agneta Svallin sekreterare. 
 
____________________ 
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§ 40 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut §§30 - 34 2017, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-08-22 
 
____________________ 
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§ 41 

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 1 juni till 9 augusti 2017. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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