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Plats och tid KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 10:00 – 16:30  
Beslutande Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Linda Rosenlund (S), Tony  

Karlsson (S), Martina Henke (S), Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kennth Svahn (M), 
Victoria Barrsäter (C ) Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD) 

Beslutande ersättare Sylvia Clason (L) 

Ersättare  Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), Aini Blomkvist (S), Joakim Truedsson (S), Anette 
Larsson Fredriksson (S) §§52-57, Mohammed Ali (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Leif 
Strand (C), John Ogenholt (KD) 

Övriga  
deltagande  Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr.,Edina Muratagic bitr.rektor §51, Tobias Plantin 

säkerhetschef §51, Maria Evald processledare §51, Arijana Bajric Gredelj kvalitetsstrateg §51, 
Johanna Siverskog ekonom §52, Rüdeberg bitr.förv.chef § 57, Birgitta Dahlbeck verks.chef §57, 
Margaretha Norling verks.chef §57, Ola Stenliden verks.chef §57 

Utses att justera Fredrik Ahlman (M) och Alexander Forss (KD) 
Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2019-11-08 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §51 - §57 

 
Ordförande  

……………………………………………………… 

 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Bildningsnämnden Paragrafer §51 - §57 
Sammanträdes  
datum 2019-11-05 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-11-11 Datum för anslags 

nedtagande 2019-12-03 

Förvaringsplats av 
protokollet Bildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 51       
 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Ordförande Johan Söderberg (S) svarar på fråga angående en motion från Folkpartiet 
(numera Liberalerna) avseende anordnade av Språkbiennal i Katrineholm.  

 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes med följande ändringar: 
• Ärende 6, Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet, tas bort 
• Ärende 7 kompletteras med val av nya politikerrepresentanter till Valla skola och till 

Förskolor Väst 
 
Bildningsnämndens kvalitetspris 2019 
Ordförande Johan Söderberg (S) överlämnar diplom och blomma till Edina Muratagic, 
biträdande rektor vid Järvenskolan, som tilldelats bildningsnämndens kvalitetspris 2019. 
 
Trygghet och säkerhet 
Tobias Plantin säkerhetschef, informerar om arbetet med trygghet och säkerhet i 
Katrineholms kommun som sker enligt modellen systematiskt och kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete.  
• Kartläggning – gemensamma lägesbilder 
• Analys –Vad, var, när, varför – vilka problembilder? Vilka insatser behövs, var och 

när? 
• Insatser – samordning av förebyggande insatser. Dokumentation av insatserna 

möjliggör utvärdering 
• Uppföljning – minskar problemen där insatser satts in? 
• Återkoppling – veckolägesbilder och annan viktig återkoppling om resultatet 
 
Lokala problembilder kräver lokala gemensamma lösningar. Det är inte bara kommunen 
som ansvarar för tryggheten. Trygghetssamverkan innebär ett gemensamt ansvar för att 
det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

 
Lisa elev – statistik om elevskada, tillbud och kränkningar 
Maria Evald processledare, visar vilka valmöjligheter som finns i systemet vid 
inrapportering av elevskada, tillbud eller kränkning. Exempel på statistik som kan tas 
fram är: 
• Tillbud eller skada – hela bildningsförvaltningen, per verksamhet eller per enhet 
• Kränkning – typ av kränkning, sexuella trakasserier, utifrån 

diskrimineringsgrunderna, vilken plats eller vilka enheter 
• Skador, tillbud – typ av skada, verksamhet eller per enhet 
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KKiK förskola 
Arijana Bajric Gredelj kvalitetsstrateg, redovisar jämförelser från KKiK = kommuners 
kvalitet i korthet. KKiK startade 2006 och är ett nationellt projekt där cirka 260 
kommuner deltar för att jämföra och lära och utveckla sin verksamhet. 
 
KKiK förskola visar bland annat jämförelser åren 2015-2019, januari till juni 
• Plats på önskat datum, pojkar/flickor, jämförelse med övriga kommuner 
• Väntetid antal dagar, pojkar/flickor, jämförelse med övriga kommuner 
 
____________________ 
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§ 52    BIN/2018:71  042 
 

Månadsrapport september 2019  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för september 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sammantagen prognos bildningsförvaltningen 

Till och med september månad redovisas en positiv avvikelse på 6 765 tkr. Under året 
har kostnaderna för utbetald skolpeng till grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola) 
varit högre än budgeterat medan den för förskolan varit lägre än budgeterat. 
 
I den prognostiserade budgetavvikelsen på 14 100 tkr har det räknats in att 
bildningsförvaltningen kompenseras för ökade skolpengskostnader. För att nå denna 
prognos behöver bildningsförvaltningen verkställa ytterligare åtgärder motsvarande  
1,5 mnkr.  

 
Ärendets handlingar 
• Månadsrapport september 2019 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Johan 
Söderberg (S) och Helene Björkqvist förv.chef. 
 
____________________ 
 
 
 
Beslutet skickas till: ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2019-11-05 5 (9) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 53    BIN/2019:96  019 
 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020. 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 2019 – 1 mars 
• Redovisning genomförd internkontroll 2019– 1 mars 
• Underlag övergripande plan med budget 2021-2023 – 31 augusti 
• Delårsrapport för 2020 – 30 september 
 
Sammanträdesdagar 2020 
 

Kommentarer 

Tisdag 25 februari - Årsredovisning 2019 
- Redovisning genomförd internkontroll 

Tisdag 7 april  
Tisdag 12 maj  
Tisdag 16 juni  
Tisdag 25 augusti -Underlag för övergripande plan med 

budget 2021-2023 
Tisdag 29 september Delårsrapport 2020 
Tisdag 3 november  
Tisdag 15 december Internbudget 2021 
 
____________________ 
 
 
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen 
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§ 54    BIN/2019:2  119 
 

Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd  
Bildningsnämndens beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att välja Tony Rosendahl (V) som ny representant till 
Förskolor Öst:s områdesråd. 

2. Bildningsnämnden beslutar att välja Inger Hult (L) som ny representant till Valla 
skolas områdesråd 

3. Bildningsnämnden beslut att välja Sylvia Clason (L) som ny representant till Förskolor 
Väst:s områdesråd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Evelina Dahlström (V) har frånsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon 
har även haft uppdraget som politikerrepresentant i områdesrådet Förskolor Öst; 
förskolorna Saltkråkan, Mysak, Berguven, Tjädern, Påfågeln och Örnen, (ej Björkviks 
förskola). 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Ordförande Johan Söderberg meddelar att Inger Hult (L) och Sylvia Clason (L) önskar 
byta områdesråd med varandra, det vill säga Inger Hult (L) blir representant i 
områdesrådet för Valla skola och Sylvia Clason (L) blir representant för områdesrådet 
Förskolor Väst. 
 
____________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: berörda rektorer 
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§ 55       
 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:29 till 2019:35, som fattats på 
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut 2019-11-05 
 
____________________ 
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§ 56       
 

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 14 september till 23 oktober 2019. 

 
Ärendets handlingar 
• Redovisade inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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§ 57       
 

Kvalitetsredovisningar läsåret 2018/2019  
Helene Björkqvist förvaltningschef, informerer om bildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Modellen för arbetet heter ViSKA och bygger på tre grundläggande 
komponenter; struktur-, process- och resultatkvalitet. Dessa tre komponenter förstärks 
med ett stödmaterial som har direkt koppling till de olika stegen i modellen. Som ett 
komplement till modellen finns även en metodbank att tillgå där ett flertal verktyg och 
arbetssätt finns tillgängliga och anpassade för de olika stegen i processen. 
 
• Steg 1 – inför läsåret, kvalitetsplan 
• Steg 2 – underläsåret, kvalitetsdialoger 
• Steg 3 – efter läsåret, kvalitetsrapport 
 
Verksamhetscheferna redovisar sina samlade bedömningar utifrån verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete. 
• Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef övergripande verksamheter 

o Barn- och elevhälsan 
o Kulturskolan / KomTek 
o Mottagningsenheten Bryggan 
o Resursskolan 
o Förvaltningskontoret 

• Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef förskolan 
• Margaretha Norling, verksamhetschef grundskolan år F-6 och grundsärskolan 
• Ola Stenliden, verksamhetschef grundskolan år 7-9, gymnasiesärskolan, 

gymnasieskolan 
 
____________________ 
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