PROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-09-28 Tallåsaulan, klockan 13:00 – 15.35

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Inger Hult (L) 2:e
vice ordförande, Linda Rosenlund (S), Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kenneth
Svahn (M), Victoria Barrsäter (C) 13.25-15.35, Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar
Larsson (SD).

Beslutande ersättare

Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), Leif Strand (C) 13.00-13.25.

Ersättare

Carl-Henrik Gustavsson (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Leif Strand (C)13.25-15.35,
John Ogenholt (KD), Banu Arslan (L).

Övriga deltagande

Johan Lindeberg förvaltningschef, Carina Andersson sekreterare, Jörgen Rüdeberg biträdande
förvaltningschef, Johanna Siverskog ekonom, Lärarförbundets representant Bo Sundahl.

Underskrifter

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Sekreterare: Carina Andersson
Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)
Utsedd justerare: Ingvar Larsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Digital signering

Paragrafer

§35- §45

Datum för anslags uppsättande 2021-10-01

Datum för anslags nedtagande 2021-10-25
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§ 35

Inledning/Information
Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde är stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Återkoppling från presidiet om kvalitetsdialogerna
Presidiet redovisar sina reflektioner från kvalitetsdialogerna.
Reflektionerna i korthet
Det finns en tydlig koppling till läroplanernas mål, EU:s nyckelkompetenser och
kommunala styrdokument oavsett skolform.
Det finns tydliga tankar och arbete om kollegialt lärande i många delar av
verksamheten.
Ansvariga rektorer visade på en stolthet över sina verksamheter och det arbete som
sker där.
Kan känna en oro för matematiken och engelskan.
Läsåret har varit ansträngt på låg- och mellanstadieskolorna. Ett prövningens år med
stor personalfrånvaro.
I högstadier har den digitala undervisningen gynnat en del och missgynnat andra.
Förskolan har kommit lång när det gäller ökat fokus på språk, kommunikation, läs,
skriv och matematik. Höga förväntningar på barnen. Tydlig planerad undervisning.
Svårigheter i förskolan med behörig personal, stora grupper, sjukskrivningar och
arbetsmiljö.
Strukturen, analyserande och planerandet har blivit mycket bättre under åren.
Fritidshemmen gör ett jättejobb. De kör läxhjälpen. Problem med behörig
fritidspersonal.
På högstadiet har de gjort ett jättejobb trots ombyggnad och tillbyggnad.
På gymnasiet börjar IMV-programmet ge resultat.
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Redovisning delårsrapporten
Ekonom Johanna Siverskog och förvaltningschef Johan Lindeberg redovisar
delårsrapporten före ärendehanteringen. Redovisningen i korthet:
Vad har hänt under året?
Oro för barns och elever utveckling under pandemin med åtgärder för att
kompensera: mer lovskola och läxhjälp. Arbetsmetodiken förändrades, vilket gett
positiva effekter som verksamheterna tar med sig. Oro fanns för elevernas resultat i
skolår nio, men resultaten blev mer positiva än ”vanliga ” år, med
80,9 % behörighet till gymnasieskolan efter lovskolan. Även i gymnasieskolan fanns
det oro. Man kunde kompensera genom riktade insatser och ändrade
arbetsmetoder.
När en stor del av barn- och personalgruppen inte var på plats, blev det svårt i
förskolan att jobba pedagogiskt med undervisningsprocesser.
Kulturskolan och KomTek brottas med att återfå intresset för sina verksamheter.
Samlad bedömning
Både positiv och negativ utveckling när det gäller måluppfyllelsen i grundskola och
gymnasieskola.
En fortsatt låg andelen behörig personal i förskolan samtidigt som sjukfrånvaron är
hög på vissa enheter.
Driftsredovisning
Avvikelse januari – augusti

+ 11 693 tkr

Prognos helår

+/- 0 tkr

Åtgärdsplan
Åtgärder framtagna för att åtgärda avvikelser inom följande områden:
Ökad måluppfyllelse grundskola och gymnasieskola
Trygg och utvecklade förskoleverksamhet
Ekonomi i balans
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö .
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Information om läroplansförändringar
Förvaltningschef Johan Lindeberg redovisar de förändringar i kurs- och ämnesplaner
som träder i kraft den 1 juli 2022.
Syftet med ändringarna:
Syfte och centralt innehåll ska vara ett tydligare fokus i lärares undervisning.
Kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning.
Målet är att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Verksamhetsinformation
Ny lärplattform
Enorm respons och aktivitet gällande pedagogiska planeringar
Fortsatt gnissel/irritation över saknad/annorlunda funktionalitet
Frånvarohantering via Skola24 tillsvidare.
Personal
Relativt hög andel frånvarande personal pga egen sjukdom eller vab senaste
veckorna
Svårigheter att få tag på vikarier.
Covid 19
Vaccination gymnasiet pågår
Vaccination 12-15 åringar startar vecka 41.
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§ 36

BIN/2020:75 042

Delårsrapport 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2021.

Sammanfattning av ärendet
Trots den goda resultatutveckling som årets avgångsklasser uppvisade är bedömningen i
delårsrapporten att bildningsförvaltningens för 2021 inte kommer att nå de kommunala
resultatmålen ”Fler elever i grundskolan ska klara målen och nå höga resultat” och ”Fler
elever i gymnasieskolan ska klara målen och nå höga resultat”. Detta på grund av att
resultatutvecklingen skiljer sig mellan könen och att måluppfyllelsen i de lägre
årskurserna inte är lika god. Kvalitén i undervisningen måste förbättras för att flera
elever kan få möjlighet att nå goda resultat. Samtidigt som kvalitén i undervisningen
måste förbättras måste skolorna hela tiden anpassa sin organisation till aktuellt
elevantal. Denna rörlighet i ekonomin är en utmaning när elevantalen kan förändras
snabbt.
Inte heller förskolans mål om en trygg och utvecklande förskoleverksamhet bedöms nås
för året då andelen behörig personal är låg och sjukfrånvaron är hög. Insatser pågår för
att öka andelen behörig personal och även för att öka frisknärvaron. Samtidigt
prognostiserar förskolan ett positivt resultat för året. Detta kan kopplas till bland annat
hög sjukfrånvaro.
Den ekonomiska prognosen för 2021 som lämnas i delårsrapporten är +/- 0 tkr. Detta är
en försämring jämfört med tidigare prognoser. Försämringen förklaras av en några
grundskolor fått färre elever än prognostiserat till höstterminen samtidigt som
grundsärskolan fått några elever som är mer resurskrävande än vad som förväntats.
Omsorg på udda tider kommer inte att klara att hålla sin tilldelade budget för året.
Ytterligare analyser måste göras på de enheter som försämrat sina prognoser och
åtgärder behöver vidtas. Bildningsförvaltningen behöver också jobba vidare tillsammans
med service- och teknikförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen för att hitta
möjligheter till interna effektiviseringar.

Ärendets handlingar
Delårsrapport 2021
Bildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-09-16.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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Justerandes sign
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§ 37

BIN/2021:47 046

Kvalitetspris 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att tilldela modersmålsenheten Bryggan kvalitetspriset 2021
för ett långsiktigt och strukturerar arbete med att, oavsett språk, skapa en likvärdig
modersmålsundervisning av hög kvalitet som tar sin utgångspunkt i läroplanens
kunskapskrav.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de
statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och
personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att
dela ut ett kvalitetspris.
Kriterium för priset är kvalitetssäkrande åtgärder som inom bildningsnämndens
samtliga pedagogiska verksamheter bidragit till barns utveckling och/eller elevers ökade
måluppfyllelse. 2021 uppmuntras särskilt nominerade som genomfört insatser för ökad
likvärdighet i verksamheterna.
Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till ändamål som främjar
arbetslagets/gruppens arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns
utveckling och/eller elevers resultat.
Sista ansökningsdag var den 1 juli. Åtta nomineringar har kommit in:
Björkviks skola F-6 – Daglig fysisk aktivitet för eleverna
Mottagningsenheten Bryggan – Likvärdig modersmålsundervisning oavsett språk
Engelskalaget Duveholmsgymnasiet och KTC – Professionella lärare i ständig
förbättring
Förskolan Trädgården – Projektarbete Rymden-Jorden-Sverige-Katrineholm
Förskolor Öst 2 – Vår hållbara framtid med fokus på hälsa-livsstil med rörelseglädje
Lindengymnasiets restaurangprogram – Kreativt arbete för att ge eleverna kvalitativ
distansundervisning
Regndroppens förskola – Likvärdig förskola
Ämneslaget i matematik på Järvenskolan, hus Söder – Införande av 3/2-system för
årskurs 9 i matematik.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Nominering Björkviks skola F-6
Nominering Mottagningsenheten Bryggan
Nominering Engelskalaget Duveholmsgymnasiet och KTC
Nominering Förskolan Trädgården
Nominering Förskolor Öst 2
Nominering Lindengymnasiets restaurangprogram
Nominering Regndroppens förskola
Nominering Ämneslaget i matematik på Järvenskolan
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15.

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg och
Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till:

Mottagningsenheten Bryggan
Ekonom bildningsförvaltningen
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§ 38

BIN/2021:23 609

Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas som bilaga A i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med yrkande om att
kommunfullmäktige ska besluta att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.
För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg.
Arbetstagare behöver inte intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och
familjekretsen.

Ärendets handlingar
Vänsterpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Barnomsorgsgaranti
på obekväm arbetstid
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Victoria
Barrsäter (C).
Förslag och yrkanden
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag.
2. Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) förslag.
3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) förslag.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 39

BIN/2021:80 623

Motion om sommarsatsning "Covid-generationen"
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta
sommarskola sommaren 2021 inom grund- och gymnasieskola i anledning av att
nationen drabbats av pandemi. Motionärerna föreslår även att ekonomisk ersättning
ska utgå inom ramen för kommunens sommarjobbssatsning. Bildningsnämnden har
först efter sommaren fått motionen för besvarande men vill ändå beskriva vidtagna
åtgärder gällande lovskola under rådande omständigheter.

Ärendets handlingar
Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S),
Förslag och yrkanden
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag
2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag
3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 40

BIN/2021:76 629

Motion premiering av skolresultat
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta
premier för elever i grundskolans högsta årskurs. Dessa ska, enligt förslaget, exempelvis
kunna utdelas vid en middagsceremoni med deltagande från näringsliv och med
inbokad föreläsare.

Ärendets handlingar
Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S).
Förslag och yrkanden
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag.
2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag.
3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 41

BIN/2021:79 623

Motion utökad timplan för mellanstadiet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Ärendets handlingar
Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S).
Förslag och yrkanden
Ordförande Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag
2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag.
3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign
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§ 42

BIN/2021:89 019

Sammanträdesdagar 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2022 med ändringen
att mötena börjar 13.15 och att det föreslagna mötesdatumet den
1 november flyttas till 8 november.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande upprättat ett förslag till
sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2022. Sammanträdena föreslås vara
förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott,
utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand. Ordförande kallar vid behov.
Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på
leverans av beslutsunderlag enligt följande:
Årsredovisning 2021 - 1 mars
Redovisning av genomförd internkontroll - 1 mars
Underlag för övergripande plan med budget 2023 - 31 augusti
Delårsrapport 2022 - 30 september.
Sammanträdesdagar 2022
15 februari, 29 mars, 10 maj, 21 juni, 20 september, 1 november, 13 december.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-12 § 134
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Victoria
Barrsäter (C).
Förslag och yrkanden
Ordförande Ulrica Truedsson informerar om att det finns en felskrivning i förslaget.
Mötena ska föreslås börja 13.15 och inte 13.00.
Victoria Barrsäter (C) yrkar på att den föreslagna sammanträdesdagen den
1 november flyttas på grund av höstlovet
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till Victoria Barrsäters (C) förslag till ändrad
sammanträdesdag 1 november.
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1187349

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

13 (18)

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Barrsäters (C) yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma. I övrigt godkänner nämnden bildningsförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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§ 43

BIN/2019:2 119

Representanter i områdesråd och programråd
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse följande representanter i områdesråd och
programråd:
Områdesråd
Förskoleområde Norr med förskolorna i Bie och Julita: Carl-Henrik Gustavsson (S)
Förskoleområde Väst med förskolorna Backa, Regndroppen, Näverstugan,
Stavstugan och Sörgården: Banu Arslan (L)
Skolområde Öst med Björkviks skola: Ulrica Truedsson (S)
Skolområde 7-9 med Järvenskolan Tallås: Ulrica Truedsson (S)
Programråd
Introduktionsprogrammen vid Duveholmsgymnasiet: Ulrica Truedsson (S)
Samhällsvetenskapsprogrammet vid Duveholmsgymnasiet: Ulrica Truedsson (S)
Vård- och omsorgsprogrammet vid Katrineholms Tekniska College: Linda Rosenlund
(S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2021-06-14, § 88, beslutat om entledigande av Johan Söderberg
(S) som ledamot och ordförande i bildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har även beslutat 2021-06-14, § 89, om entledigande av Joakim
Truedsson (S) samt Petri Henriksson (L) 2021-08-30, § 115, som ersättare i
bildningsnämnden.
De har även haft uppdrag i områdesråd/programråd.
Johan Söderberg har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
förskoleområde Norrs områdesråd: Förskolorna i Bie och Julita.
områdesråd i skolområde 7-9: Järvenskolan Tallås
programrådet för introduktionsprogrammen vid Duveholmsgymnasiet
programrådet för vård- och omsorgsprogrammet vid Katrineholms Tekniska College.

Ordförandens sign
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Joakim Truedsson har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
skolområde Östs områdesråd: Björkviks skola
programrådet för samhällsvetenskapsprogrammet vid Duveholmsgymnasiet

Petri Henriksson har haft uppdraget som bildningsnämndens representant i:
förskoleområde Västs områdesråd: förskolorna Backa, Regndroppen, Näverstugan,
Stavstugan och Sörgården.

Ärendets handlingar
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-14, § 88, 2021-06-14, § 89,
2021-08-30, § 115.
Bildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-09-15.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Beslutet skickas till: Rektorer.
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Justerandes sign
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§ 44

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-09-17.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och ordförande Ulrica
Truedsson (S).
Ordförande meddelar att bildningsnämndens enskilda utskott har tagit beslut om
ytterligare tre elevavstängningar, vilka redovisas vid nästa sammanträde.

Ärendets handlingar
Redovisade delegationsbeslut 2021-09-17.
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Justerandes sign
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§ 45

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser samt anslagna delegationsprotokoll under perioden
2021-08-10 till och med 2021-09-17.

Ärendets handlingar
Redovisade inkomna skrivelser och protokoll
Anslagna delegationsprotokoll.
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Bilaga A bildningsnämnden 2021-09-28 § 38

BIN/2021:23 - 609
RESERVATION - Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid
Vänsterpartiet föreslår i en motion att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. Förslaget
föranleddes av att Bildningsnämnden 26 januari 2021 beslutade om kraftiga försämringar för
barnomsorg på obekväma arbetstider, något som vi i Centerpartiet reserverade oss emot.
Allt färre jobb förläggs till dagtid och majoriteten av service- och vård och omsorgsarbeten förläggs på
obekväma tider. Det här behöver kommunen ta höjd för. Med hög arbetslöshet i kommunen behöver
vi också göra vad vi kan för att människor ska komma i arbete. Dessutom finns behovet av
barnomsorg på obekväma tider främst hos ensamstående föräldrar. Det är alltid bättre för barnen att
föräldrarna har en egen försörjning och det är en av kommunens viktigare uppdrag att erbjuda
barnomsorg.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet
Katrineholm 28 september 2021
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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