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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), 
Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Jesper Ek (L), Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Håkan Björndahl (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Leif Strand (C ) 

 

Ersättare  Fathia Gahair (S), 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., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna 

Siverskog ekonom, Maria Ekberg pedagog §42, Sanna Silow pedagog §42, Lars Andersson 
handl. §42 och Lisa Jonsson handl. §42 

 

Utses att justera Fredrik Ahlman (M) och Jesper Ek (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Bildningsförvaltningen 2017-09-28 

Underskrifter 
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BEVIS 
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§ 42 

Inledning / Information  
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns. 
 
Qualisprocess B – Normer och värden 
Pedagogerna Maria Ekberg och Sanna Silow från Järvenskolan Tallås berättade om 
hur skolan jobbar med trygghet genom normkritik.  
 
Arbetet påbörjades läsåret 2014/15 och då med problembeskrivning. Personalen på 
skolan var inte medvetna om vikten av ett normkritiskt eller ett jämställt perspektiv. 
Det saknades diskussioner på konferenser och inom arbetslagen om värdegrunds-
frågor. Bland eleverna rådde en ”anti-plugg” kultur. I många grupperingar med 
speciellt pojkar var det negativt att göra läxor och plugga inför prov. 
 
Därefter påbörjades förändringsarbetet först ur ett personalperspektiv. Pedagogiska 
frågor med fokus på genus, jämställdhet och normkritik diskuterades på arbetsplats-
träffar, i arbetslag och ämneslag. Upptaktsträffar varje nytt läsår. 
 
Från höstterminen 2015 infördes nolltolerans mot skojbråk, vilket innebar att alla 
vuxna på skolan sa till dem som skojbråkade eller skojkränkte varandra verbalt 
överallt på skolan. Temadag för elever och personal med föreläsning om normer/ 
begrepp och arbetet med likabehandlingsplanen. Höstterminen 2015 genomfördes en 
trygghetsenkät för eleverna. Förbättringsområden togs fram samt förslag på åtgärder.  
 
Arbetet med trygghet genom normkritik har resulterat i bättre arbetsro, tryggare 
elever, nya synsätt i undervisningen och jämnare betygsresultat. 
 
Byggprojekt Katrineholms skolor och förskolor 
Färdiga byggnationer sedan 1 januari 2016 

• Två nya förskolor; Fågelbo (ny byggnad och utökning från tre till fyra 
avdelningar) i Forssjö och Berguven i Sandbäcksområdet 

• Näverstugans förskola har utökats med tre avdelningar 
• Guldregnets förskola hr utökat från sex till sju avdelningar 
• Utbyggnad Skogsborgsskolan med bland annat två klassrum 
• Lokaler för gymnasieprogrammet Animation och visualisering har iordningsställts 

på Duveholmsgymnasiet 
 
Nya skolor 2020 
Katrineholms kommun ska bygga två nya moderna grundskolor, en F-6-skola på norr 
och en 7-9-skola på Järvenområdet. 
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Byggnationerna ska planeras utifrån tre särskilda aspekter; ekologisk, ekonomiska 
och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa trygga skolor där 
vi ser till alla elevers behov. Just nu pågår arbetet med att ta fram verksamhets-
program, vilket innebär att man identifierar vilka specifika ytor som ska finnas i 
lokalerna. Till exempel tydliga entréer, expeditionslokaler, idrottshallar, matsalar och 
funktionella lokaler för olika former av lärande. Elever, personal och vårdnadshavare 
är involverade i arbetet. 
 
Till- och ombyggnationer 

• Skogsborgsskolan får ytterligare fyra klassrum 
• Utbyggnad av matsalen vid Sandbäcksskolan 
• Två nyrenoverade klassrum i Forssjö skola 
• Fritidshemmet Forssjö skola får egna lokaler 
 
Sandbäcksskolan 
Skolan är i stort behov av fler lokaler, på både kort och lång sikt. Från höstterminen 
2017 har skolan flyttat delar av sin verksamhet till Ellwynska skolans lokaler. 
Samtidigt planerar kommunen för framtidens skola i Sandbäcksområdet. 
 
Gymnasieskolan 
Vård- och omsorgsprogrammet har flyttat till lokaler vid KTC och Duveholms-
gymnasiet från höstterminen 2017 

 
Förslag nya förskolor 2018 

• Bildningsförvaltningen har i uppdrag att se över möjligheterna att bygga om delar 
av tidigare Nävertorpsskolan (Bäverhyddan) till förskola med plats för 60-70 barn 
samt mottagningskök 

• Bygga ut Karossens förskola från tre till fem avdelningar och planeras vara färdigt 
tredje kvartalet 2018 

• En ny förskola enligt samma modell som Berguven kommer att uppföras mellan 
nuvarande Örnen och Påfågeln. När den nya förskolan är klar i slutet av 2018, rivs 
Örnen. 

 
Lägesrapport ”Heltid som norm” 
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, redogör för anpassningen till heltid som norm 
inom bildningsförvaltningen.  
 
Från 2018-07-01 ska all tillsvidareanställd personal ha en heltidstjänst. För 
närvarande är cirka 35 pedagoger deltidsanställda. Alla nya anställningar från  
2017-01-01 ska ha en heltidsanställning, vilket för närvarande inneburit en utökning 
med 3,7 tjänster. Viss personal kommer att få en timanställning i stället. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-09-26   4 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Statistik 
• Faktisk antagning gymnasieskolan läsåret 2017/2018 
• Kostnader förskola och skola 2016 (enligt SCB:s räkenskapssammandrag för 

kommuner och landsting) 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist, förvaltningschef informerar: 
• Tre tjänster utannonserade; två gymnasierektorer och enhetschef till Elevhälsan 
• Elevinformation 
 
____________________ 
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§ 43 
Bildningsnämndens delårsrapport 2017  (BIN/2016:91)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2017. 
 
Bildningsnämndens delårsrapport 2017 redovisas som bildningsnämndens  
handling 6-2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2017. 
Bildningsnämnden prognostiserar ett resultat på + 1 850 tkr.  
 
Barn och elevökning 
Under 2017 har antalet barn och elever i förskola och grundskola fortsatt att öka. Med 
hjälp av de statsbidrag som kommunen fått för att minska barngrupperna i förskolan 
och för att personalförstärka i de lägre åldrarna har elevgrupperna trots elevökningen 
kunnat minskas något. Även förskolans fortsatta utbyggnad har bidragit till detta.  
 
Måluppfyllelse 
Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha 
en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. 
Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar 
för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat vänt uppåt och 
våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och 
utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och 
uppföljningssystem. 
 
Betygsstatistiken för vårterminen 2017 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i 
Katrineholms kommuns skolor har ökat, från 194,5 till 201,1. Över lag är meritvärdet 
för flickor högre än för pojkar (220,8 för flickor och 183,1 för pojkar).  
Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är 
i år högre än både läsåret 2014/15 och läsåret 2015/16. Andelen var i år 77,3% 
jämfört 75,8% 2014/15 och 74,7% 2015/16.  
 
Framåtblick 
Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms förskolor och skolor ytterligare och 
se till att resultaten och trygghet och trivseln förbättras har startats 2017 och kommer 
att fortsätta 2018. Bildningsförvaltningen har satt som delmål att öka meritvärdet och 
behörigheten till gymnasieskolan från och med våren 2018 och att 2021 hamna bland 
de 25 % bästa kommunerna i Sverige i Öppna jämförelser för grundskolan och 
gymnasieskolan. 
Fokus på kunskapsresultaten kommer omfatta hela styrkedjan från barn och elever till 
förvaltningsledning och i perspektivet 1-19 år. 
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Ärendets handlingar 
•  Delårsrapport 2017 bildningsnämnden 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, 
Johanna Siverskog ekonom, Jesper Ek (L) och Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
 
 

 

 
 

 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-09-26   7 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 44 

Val av politikerrepresentant till områdesråd  (BIN/2015:2)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden utser Milos Smitran (M) som ny politikerrepresentant till 
områdesrådet för Björkvik skola och förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-15 §88 att entlediga Ann Karlsson (M) från 
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit politikerrepresentant 
i områdesrådet för Björkviks skola och förskola. 
 
____________________ 
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§ 45 

Förslag yttrande över motion om skoldusch  
(BIN/2017:73)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och 
föreslår kommunfullmäktige att anse motion vara besvarad. 
 
Reservation 
Ann-Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och Marian Loley (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas 
att nybyggnation och ombyggnation av skolor planerars så att elevernas integritet 
stärks vid duschning, Vidare att andra lösningar, exempelvis draperier prövas på 
befintliga anläggningar. 
 
Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete med såväl KFAB och 
kommunledningsförvaltningens lokalresurssamordnare i planeringen för 
nybyggnation av de skolor som planeras. Frågan om hur omklädningsrum och 
duschar ska planeras har varit uppe till diskussion och kommer att beaktas. 
Studiebesök i andra kommuner har genomförts och genomförs där denna aspekt är en 
bland många.  
 
I skrivelsen föreslås bland annat duschdraperier. Detta har prövats men fungerar 
dessvärre inte. De rivs ner. Mellanväggar mellan duscharna fungerar heller inte då de 
inte ger det integritetsskydd som önskas. Det som behövs är separerade duschar med 
låsbara dörrar.  
 
Separerade duschar innebär i sin tur ganska höga investeringskostnader. Det är därför 
angeläget att det beaktas när omklädningsutrymmen med duschar måste genomgå 
grundlig renovering samt vid nybyggnation. Det senare är i nuläget aktuellt vid 
Sandbäcksskolan samt i stadens norra del. 

 
Ärendets handlingar 
• Motion om skoldusch 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Ann-
Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och Marian Loley (KD). 
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Förslag och yrkanden 
Ann-Charlotte Olsson (C ), tillsammans med Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och 
Marian Loley (KD) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till 
beslutsgång. 
 
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot Ann-Charlotte Olssons (C ) 
med fleras förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildnings-
förvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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§ 46 

Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola  
(BIN/2017:74)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Ingvar Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag: 
- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor. 
 
Bildningsförvaltningen vill tydliggöra att gymnasiekompetens fås efter avslutad 
utbildning med antingen yrkesexamen eller gymnasieexamen. Vi utgår dock från att 
motionären menar gymnasiebehörighet och har gjort vår bedömning utifrån detta. 

 
Elever i grundskolan kan söka till högskoleförberedande program om de har lägst 
betyget E i minst 12 ämnen. För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha 
lägst betyget E i minst 8 ämnen. För övriga elever – d.v.s. de som inte når upp till 
lägst betyget E i minst 8 eller 12 ämnen är det, enligt kap 15 16§ i Skollagen 
2010:800,  kommunens ansvar att alla behöriga ungdomar erbjuds 
preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt 
språkintroduktion. I Katrineholms kommun erbjuds dessa utbildningar vilket också 
innefattar elever från Vingåkers kommun. 
 
Förvaltningen hänvisar till nedanstående texter ur skollagen 2010:800 med tillägg 
från lag om ändring av skollagen (2014:530) 
 
Bildningsförvaltningens bedömning 
Ambitionen att introduktionsprogrammen ska leda över till nationella program 
underlättas om man har lokalsamordning, och är positivt i nuläget. För elever som 
inte kan vara i gymnasieskolans lokaler finns Ungdomstorgets verksamhet. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion: Renodlad gymnasieskola 
• Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-10 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L) 
och Ingvar Larsson (SD). 
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Förslag och yrkanden 
Jesper Ek (L) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
____________________ 
 
  
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-09-26   12 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 47 

Förslag yttrande över remiss hastighetsplan för 
Katrineholms kommun  (BIN/2017:81)  
Förvaltningens förslag till beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen önskar inhämta synpunkter på Service och 
tekniknämndens överlämnade förslag till ”Hastighetsplan för Katrineholms 
kommun”. Planen har två delar; hastighetsplan för tätorten och hastighetsplan för 
kransorterna. 
 
Bedömningen i detta remissvar begränsas till att kommentera de frågor som rör 
trafiksäkerheten utanför förvaltningens förskolor och skolor. 
  
Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
synkronisera förslaget i Skolmiljöundersökningen med Hastighetsplanen för tätorten. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en Skolmiljöundersökning för samtliga resterande skolor och samtliga förskolor 
samt att synkronisera denna undersökning med Hastighetsplanerna. 
  
Ärendets handlingar 
• Hastighetsplan för tätorten 
• Hastighetsplan för kransorterna 
• Rapport skolmiljöundersökning Katrineholm (NTF 201611) 
• Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Jörgen Rüdeberg 
bitr.förv.chef, Ann-Charlotte Olsson (C ) och Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 48 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut §§35 - 44 2017, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-09-26 
 
____________________ 
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§ 49 

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 10 augusti till 13 september 2017. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
 
 
  
 

 
 

 
 


	Första sidan
	Inledning / Information
	Bildningsnämndens delårsrapport 2017
	Val av politikerrepresentant till områdesråd
	Förslag yttrande över motion om skoldusch
	Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola
	Förslag yttrande över remiss hastighetsplan för Katrineholms kommun
	Delegationsbeslut
	Meddelanden

