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Plats och tid  KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13 – 16.45 
 

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), Tommi Lycke (S), Mariam 
Yassin Mahi (S), Kenneth Svahn (M), Victoria Barrsäter (C ), Alexander Forss (KD), 
Ingvar Larsson (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Evelina Dahlström (V) 

 

Ersättare  Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), Aini Blomkvist (S), Joakim Truedsson (S), 
Anette Larsson Fredriksson (S), Bo Sivars (M) §10, Ismaail Mahamed Mahamuud (M) §10, 
John Ogenholt (KD), Petri Henriksson (L), Camilla Hermansson (SD) 

 

Övriga  
deltagande  Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef §10, 

Johanna Siverskog ekonom, Kristin Nilsson pedagog §10 
 

Utses att justera Tommi Lycke (S) och Victoria Barrsäter (C ) 
 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2019-03-01 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §10 - §17 
 

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

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Bildningsnämnden Paragrafer §10 - §17 
 

Sammanträdes  
datum 2019-02-26 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-03-04 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-03-26 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Bildningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns. 
 
Utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2018 
Ordförande Johan Söderberg (S) överlämnar diplom och blomma till Kristin Nilsson, 
pedagog vid Julita skola, som tilldelats bildningsnämndens kvalitetspris 2018. 
 
Katrineholms kommuns styrsystem 
Johanna Siverskog ekonom informerar om processerna i kommunens styrsystem.  
 
Planering i olika tidsperspektiv 

• Planering på lång sikt 
o Visionen 
o Översiktsplanen 

• Planering för mandatperioden 
o Kommunplanen 
o Skolplanen 

• Planering för ett enskilt år 
o Planeringsdirektiv 
o Övergripande plan med budget 
o Nämndens plan med budget 
o Verksamhetsplan 

 
Målstruktur 

• Övergripande mål 
• Resultatmål  
• Aktiviteter  
• Särskilda uppdrag 

 
Uppföljning 

• Uppsiktsplikten (kommunstyrelsen) 
o Intern kontroll 

• Uppföljning av ett enskilt år 
o Årsredovisning 

• Uppföljning under ett år 
o Månadsuppföljning 
o Delårsrapport 
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Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist förvaltningschef, informerar 
• Skolinspektionen genomför regelbunden kvalitetsgranskning vid 10 skolenheter i 

Katrineholm under vårterminen 2019. Skolorna som ska granskas är: Bie, 
Järvenskolan Södra, Sköldinge, Strångsjö, Valla, Västra, Östra, Katrineholms 
Tekniska College 2, Duveholmsgymnasiet 1 och Lindengymnasiet. 

• Skolinspektionen har kvalitetsgranskat studie- och yrkesvägledningen på 
gymnasiala yrkesprogram vid Katrineholms Tekniska College 2 och vid 
Lindengymnasiet 

• Betygstatistik höstterminen 2018 årskurs 6 till 9, samt redovisning av åtgärder på 
kort och på lång sikt 

• VVS- och fastighetsprogrammet, som idag tillhör Lindengymnasiet, ska från 
läsåret 2019/20 flyttas till Duveholmsskolan 

 
____________________ 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-02-26   4 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 11 

Årsredovisning 2018  (BIN/2019:10)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2018. 
 
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att         

5 521 tkr av investeringsmedlen för 2018 kommer att ombudgeteras till 2019. 
 

Bildningsnämndens årsredovisning 2018 redovisas som protokollsbilaga 1-2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2018. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt underskott på totalt 6 582 
tkr.  

 
Ärendets handlingar 
• Årsredovisning Bildningsnämnden 2018 
  
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen gick in i året med en budget i balans ifrån bokslutet 2017. 
Under året har bildningsförvaltningen prognostiserat en positiv avvikelse mot budget 
vid årets slut. I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader för iPads 
inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens 
resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser 
under året vilket gör att resultatet för förvaltningscentrala poster för året kraftigt 
avviker från tidigare prognoser. Kostnaden för iPads har under 2016 och 2017 
finansierats centralt i kommunen. 
 
Bildningsförvaltningens budget baseras på befolkningsprognoser från SCB. För 2019 
har det visat sig att dessa prognoser gällande barn och unga i åldrarna 7-19 år varit 
något lågt beräknade och bildningsförvaltningen har alltså tilldelats budget för färre 
elever än vad som verkligen blev utfallet. Detta gäller främst grundskolan men även 
gymnasieskolan, förskolan däremot har haft något färre barn än vad som tilldelats i 
budget. 
 
Kommunens förskolor redovisar för året ett negativt resultat på 1,3 mnkr. 
Kommunens grundskolor inkl. förskoleklass och fritidshem redovisar ett underskott 
på 100 tkr och grundsärskolan redovisar ett större underskott på 1,8 mnkr. 
Kommunens gymnasieskolor redovisar däremot ett positivt resultat på 2,0 mnkr och 
gymnasiesärskolan et positivt resultat på 400 tkr. För de verksamheter som redovisar 
ett negativt resultat kommer kompensation att ske till berörda fristående utförare.   
 
Måluppfyllelse 
Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att måluppfyllelsen, framförallt 
när det gäller elevernas kunskapsresultat, fortfarande är otillfredsställande. Trots att 
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de insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas 
niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya 
läroplanen infördes 2011 är resultaten för Katrineholms skolor i många avseenden 
fortfarande lägre än genomsnittet för riket. Elevernas skolresultat i Katrineholm är 
även lägre än i kommuner med liknande förutsättningar. Påpekas ska dock att 
Katrineholms skolor har klättrat på den nationella rankningen för fyra år i rad. 
  
Den låga måluppfyllelsen jämfört med riket och jämförbara kommuner understryker 
behovet av att intensifiera den pågående utvecklingen av lärmetoder och det 
elevcentrerade arbetet. Verksamheternas kvalitetsrapporter och analyser av årets 
resultat visar att det är angeläget att fortsätta att vidta åtgärder för att öka 
likvärdigheten mellan skolor, mellan elever med olika socioekonomiska 
förutsättningar och mellan flickor och pojkar. Det nya systematiska kvalitetsarbetet, 
ViSKA, kommer att säkra att fungerande metoder och tillämpningsbara teorier 
sprider sig mellan och över verksamhetsgränserna i syfte att förbättra verksamheten 
och dess resultat. 
 
Bildningsförvaltningen har under flera år brottats med svårigheterna att rekrytera 
behörig personal. Samtidigt har rörligheten på arbetsmarknaden ökat. 
Sjukskrivningarna inom främst förskolan har varit höga men har efter en rad insatser 
sjunkit under året. Det är svårt att göra en bedömning av hur svårigheter att rekrytera 
behörig personal och höga sjukskrivningstal har påverkat bildningsförvaltningens 
måluppfyllelse men det måste tas med i bedömningen. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, 
Johanna Siverskog ekonom, Victoria Barrsäter (C ), Joakim Truedsson (S), Kenneth 
Svahn (M), Alexander Forss (KD), John Ogenholt (KD), Johan Söderberg (S), Ingvar 
Larsson (SD), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, och Inger Hult (L). 
 
____________________ 
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§ 12 

Internkontrollrapport 2018  (BIN/2018:8)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2018 års internkontroller. 
 
Bildningsnämndens internkontrollrapport 2018 redovisas som  
protokollsbilaga 2-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 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. Samtliga kontroller fanns 
kvar från 2017 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och 
hantering. 
 
De kontroller som har genomförts 2018 visar på att rutinerna och hanteringen inom 
fler områden har förbättrats. Avseende två kontrollmoment gör 
bildningsförvaltningen bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas 
bort ur internkontrollplanen. Detta avser beslut anpassad studiegång och 
betygsättning integrerade grundsärskoleelever. I resterande fall behöver ytterligare 
åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. I några fall behöver uppföljning med 
respektive rektor ske för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis 
uppföljning och kontroll av varje elev. 
 
Ärendets handlingar 
• Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2018 
  
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, 
Alexander Forss (KD), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef och Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 13 
 
Förslag fördelning internbudget 2019  (BIN/2018:71)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2019 i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19 §147.  Bildningsnämnden 
godkänner också att nämnden åtar sig att arbeta mot de resultatmål från 
kommunplan 2019-2022 som redovisas i handlingarna. Driftsbudgetramen för 
2019 fastställs enligt följande: 

 
 

 
 
 
 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto

Nämnd 0 1 395 1 395

Förvaltningsledning och administration -2 698 75 532 72 834

Skolskjutsar och reseersättning 0 18 175 18 175

Andra gemensamma verksamheter 0 5 229 5 229

Kartläggningsenheten Bryggan -2 000 2 857 857

Öppen förskola 0 2 850 2 850

Komtek -50 1 494 1 444

Kulturskola -1 360 12 686 11 326

Modersmål och studiehandledning 0 10 788 10 788

Elevhälsa 0 23 920 23 920

Studie- och yrkesvägledning 0 4 084 4 084

Kommuninterna tjänster 0 160 814 160 814

Förskola inkl. pedagogisk omsorg -23 850 169 481 145 630

Förskoleklass -203 14 299 14 095

Grundskola -10 949 186 429 175 481

Grundsärskola -10 651 30 288 19 636

Fritidshem -12 021 43 298 31 277

Gymnasieskola -36 257 116 535 80 278

Gymnasiesärskola -7 070 19 075 12 005

Fritidsgårdar 0 506 506

Tilläggsbelopp 0 46 162 46 162

Totalt -107 109 945 897 838 787

Budget 2019
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2. Bildningsnämnden beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen att: 

• Prioritera insatser för att förebygga och minska elevers frånvaro i skolan.  
• Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande 

särbehandling och droger i skolan.  
• Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot verbala kränkningar.  

 
Bildningsnämndens plan med budget 2019 redovisas som protokollsbilaga 3-2019. 
 
Reservation 
Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ), Inger Hult (L), Evelina Dahlström (V) 
och Ingvar Larsson (SD) reserverar sig. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. 
Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en 
trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens 
barn och ungdomar. 
 
Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla 
kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, 
tillsammans med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla 
som bidrar till verksamhetens utveckling. I skolplanen lyfts fyra områden fram som 
extra viktiga - språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt 
demokrati och värdegrund. 
 
I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har digitalisering, 
värdegrund och kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de 
kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2018/19. Identifieringen av 
fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2017/18. 
 
Ärendets handlingar 
• Bildningsnämndens plan med budget 2019 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, 
Johanna Siverskog ekonom, Johan Söderberg (S), Mariam Yassin Mahi (S), Victoria 
Barrsäter (C ), Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Inger Hult (L), Alexander  
Forss (KD), Joakim Truedsson (S), Evelina Dahlström (V) 
 
Förslag och yrkanden 
Alexander Forss (KD) yrkar att bildningsnämnden ska hemställa hos  
kommunstyrelsen att avsätta 500 000 kr till Kulturskolans fortsatta verksamhet 2019. 
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Victoria Barrsäter (C ), Inger Hult (L) och Evelina Dahlström (V) yrkar bifall till 
Alexander Forss förslag. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag och avslag till 
Alexander Forss (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag, sitt eget förslag och Alexander 
Forss (KD), mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt 
bildningsförvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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§ 14 

Internkontrollplan 2019  (BIN/2019:11)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019. 
 
Bildningsnämndens internkontrollplan redovisas som protokollsbilaga 4-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under de sista åren har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat 
på kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och 
debitering. De kontroller som gjordes under 2018 visade att det skett förbättringar 
inom flera kontrollmoment. Avseende två kontrollmoment gör bildningsförvaltningen 
bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas bort ur 
internkontrollplanen. I resterande fall behöver ytterligare åtgärder vidtas för att 
riskerna ska minimeras. Ett nytt kontrollmoment tillkommer för 2019 - uppföljning 
av inställda lektioner på år 7-9 och gymnasieskolan.  
 
Ärendets handlingar 
• Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019. 
  
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Inger 
Hult (L), Johan Söderberg (S), Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef och Victoria 
Barrsäter (C ). 
 
____________________ 
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§ 15 
 
Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd  
(BIN/2019:2)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden väljer:  
1. Inger Hult (L) som ny representant till Valla skolas områdesråd. 
2    Camilla Hermansson (SD) som ny representant till Kulturskolans områdesråd 
3. Ingvar Larsson (SD) som ny representant till Julita skolas områdesråd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2019-01-15 §4 valdes Evelina Dahlström (V) 
som representant till Valla skolas områdesråd. Hon har nu frånsagt sig uppdraget.  
2:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår sig själv som ny representant. 
 
Vid sammanträdet valdes även Camilla Hermansson (SD) som representant till Julita 
skolas områdesråd och Ingvar Larsson (SD) som representant till Kulturskolans 
områdesråd. 2:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår nu att Camilla väljs som 
representant till Kulturskolan och Ingvar som representant till Julita skola. 
 
____________________ 
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§ 16 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§2018:35 – 2018:36 och §§ 2019:3 – 2019:5, 
som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2019-02-26 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 17 

Meddelanden  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar 
från områdesråd och programråd under perioden 10 januari till 13 februari 2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisning inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och 

programråd 
 
____________________ 
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