SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN

2019-01-15

Blad

1

Plats och tid

KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13 - 16

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),
Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), Aini Blomkvist (S), Joakim Truedsson (S),
Anette Larsson Fredriksson (S), Mohammed Ali (S), Bo Sivars (M), Ismaail Mahamed
Mahamuud (M), Leif Strand (C ), John Ogenholt (KD), Petri Henriksson (L), Camilla
Hermansson (SD)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Jessica
Sjögren kommunikationsstrateg, Maria Evald processledare jämställdhet

Utses att justera

Linda Rosenlund (S) och Alexander Forss (KD)
Bildningsförvaltningen 2019-01-18

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………

Ordförande

…………………………………

Justerande

…………………………………

Paragrafer

§1 - §9

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdes
datum

2019-01-15

Datum för
anslags
uppsättande

2019-01-21

Förvaringsplats
av protokollet

Bildningsförvaltningen

Paragrafer

§1 - §9

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-02-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-15

2

§1

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns.
Ny grafisk profil
Jessica Sjögren, kommunikationsstrateg, visar förslaget till ny grafisk profil för
Katrineholms kommun.
Den nya grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning
för att:
• tydliggöra vad som är kommunal verksamhet
• underlätta kommunikation och skapa förtroende
• fungera som bärare av kommunens vision och varumärke
• lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen
• slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut
• visa hur den kommunala logotypen ska användas
Communis
Jessica Sjögren, kommunikationsstrateg, visar olika funktioner i kommunens intranät
Communis, där även förtroendevalda kan logga in för att söka information. Bland
annat att söka personer och telefonnummer i Trio, blanketter för förtroendavalda, och
PA-portalen för att se lönebeskeden.
Allmän information
Helene Björkqvist förvaltningschef, informerar om vilka olika styrdokument som
gäller för bildningsförvaltningen. Lokala, till exempel Skolplan, och nationella till
exempel skollag, förordningar och läroplaner. Hon visar även årshjulet för
förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Bildningsförvaltningens organisation
visas med hjälp av en kort film.
Agneta Svallin nämndsekreterare, informerar om rutiner kring kallelser, närvaro och
arvoden för ledamöter och ersättare.
Bildningsförvaltningens värdegrundsarbete
Maria Evald processledare i jämställdhet informerar om hur förvaltningen arbetar
med värdegrundsfrågor.
• Styrdokument, till exempel skollag och diskrimineringslag
• Våra verktyg, till exempel likabehandlingsplaner och handlingsplan för
jämställdhet
• Årets tredje kvalitetsdialog, tema: trygghet och trivsel
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ålägganden externt och internt; till exempel från kommunrevisorerna,
Skolinspektionen och arbetsmiljölagen.

Verksamhetsinformation
Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef informerar om aktuellt läge gällande
lokaler till förskolor och skolor:
• De senaste fem åren har ett 20-tal nya förskoleavdelningar öppnat
• Förskolan Örnen: nybyggda förskolan kommer att ha fyra avdelningar
• Förskolan Regndroppen: fyra avdelningar
• Förskolan Karossen: två nya avdelningar planerade
• En ny förskola ska byggas i närheten av Östra skolan
• Planeringen pågår för att bygga två nya skolor, ny skola i Järvenkvarteret för
år 7-9 och en ny skola på Norr för år F-6.
Helene Björkqvist, förvaltningschef informerar:
• Enligt förskolans nya läroplan ska förskolecheferna nu tituleras rektor
• Den 22-25 januari kommer delar av förvaltningsledningen, skolledare och några
övriga pedagoger att delta på BETT-mässan i London. Mässans inriktning är
digitalisering i undervisningen.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

Månadsrapport november (BIN/2017:78)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för november 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sammantagen prognos för året är + 2 500 tkr.
Prognos per enhet och för året:
• Förskola, -900 tkr
• Förskoleklass till år 6 inklusive fritidshem, +1 450 tkr
• Grundskola år 7-9, -1 750 tkr
• Grundsärskola, -1 800 tkr
• Gymnasieskola, +2 100 tkr
• Gymnasiesärskola, +100 tkr
• Gemensamma verksamheter, +/-0 tkr
• Förvaltningscentralt, +3 050 tkr
• Resursfördelning, +350 tkr
• Nämnd, +/-0 tkr
Ärendets handlingar
•

Månadsrapport bildningsnämnden november 2018

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Ändrad sammanträdesdag samt kvalitets- och
uppföljningsplan 2019 (BIN/2018:92)
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att flytta sammanträdet i maj från den 7 till 14
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till kvalitets- och
uppföljningsplan 2019
Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet 2018-11-16 §44 beslutade bildningsnämnden om
sammanträdesdagar för 2019. Det har därefter visat sig att sammanträdet den 7 maj
behöver flyttas till den 14 maj.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förslag till teman för 2019 års sammanträden
enligt följande:
15 januari
26 februari
2 april
14 maj
11 juni
27 augusti
24 september
5 november
17 december

Allmän förvaltningsinformation
Utveckling och lärande, betyg höstterminen
Normer och värden; värdegrundsarbete
Barns och elevers inflytande
Övergång och samverkan
Utveckling och lärande, betyg vårterminen
Förskola/skola och hemmet, avstämning internkontroll
Uppföljning, utvärdering och utveckling,
verksamhetschefernas kvalitetsrapporter
Styrning och ledning

Ärendets handlingar
•

Kvalitets- och uppföljningsplan 2019

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S)
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Val av politikerrepresentanter till bildningsförvaltningens
områdesråd mandatperioden 2019-2022 (BIN/2019:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt Johan Söderbergs (S) förslag och enligt Inger
Hults (L) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Johan Söderberg (S), 1:e vice ordförande Fredrik Ahlman (M) och 2:e
vice ordförande Inger Hult (L) har enats om fördelning mellan majoriteten och
oppositionen beträffande val av representanter till skolenheternas områdesråd. Till
majoriteten räknas (S) och (M) och till oppositionen räknas (L), (C ), (KD), (MP),
(SD) och (V).
Ärendets handlingar
•

Sammanställning områdesråd

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Inger
Hult (L).
Förslag och yrkanden
Ordförande Johan Söderberg (S) föreslår följande representanter till de områdesråd
som tilldelats majoriteten:
Västra skolan
Tony Karlsson (S)
Östra skolan
Ismaail Mahamed Mahamuud (M)
Förskolor Bie och Julita
Johan Söderberg (S)
Förskolorna Guldregnet, Norrgården Christina Thorell (S)
Gersnäs, Lasstorp
Sandbäcksskolan
Anette Larsson-Fredriksson (S)
Björkvik (förskola och skola)
Joakim Truedsson (S)
Nävertorps grundsärskola
Martina Henke (S)
Förskolorna Häringe, Asplunden
Anette Larsson-Fredriksson (S)
Förskolorna Borgen, Trädgården,
Tommi Lycke
Karossen
Forssjö (förskola och skola)
Kenneth Svahn (M)
Strångsjö (förskola och skola
Fredrik Ahlman (M)
Järvenskolan Södra
Fredrik Malmström (M)
Järvenskolan Tallås
Johan Söderberg (S)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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1:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår följande representanter till de områdesråd
som tilldelats oppositionen:
Bie skola
Leif Strand (C )
Julita skola
Camilla Hermansson (SD)
Förskolorna Saltkråkan, Mysak,
Evelina Dahlström (V)
Påfågeln, Örnen,
Tjädern, Berguven
Skogsborgsskolan
Ismail Abukar (MP)
Sköldinge skola
Victoria Barrsäter ( C)
Valla skola
Evelina Dahlström (V)
Nyhemsskolan
John Ogenholt (KD)
Förskolorna Regndroppen,
Inger Hult (L)
Näverstugan, Stavstugan,
Sörgården, Backa
Kulturskolan
Ingvar Larsson (SD)
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Val av politikerrepresentanter till bildningsförvaltningens
programråd mandatperioden 2019-2022 (BIN/2019:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt Johan Söderbergs (S) förslag och enligt Inger
Hults (L) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Johan Söderberg (S), 1:e vice ordförande Fredrik Ahlman (M) och 2:e
vice ordförande Inger Hult (L) har enats om fördelning mellan majoriteten och
oppositionen beträffande val av representanter till skolenheternas områdesråd. Till
majoriteten räknas (S) och (M) och till oppositionen räknas (L), (C ), (KD), (MP),
(SD) och (V).
Ärendets handlingar
•

Sammanställning programrådsorganisation

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Inger
Hult (L).
Förslag och yrkanden
Ordförande Johan Söderberg (S) föreslår följande representanter till de programråd
som tilldelats majoriteten:
Program
Estetiska
Samhällsvetenskapliga
Introduktion
Gymnasiesär
Naturvetenskap
Vård och omsorg
Bygg och anläggning
Fordon och transport
Industritekniska
Teknik
Hotell och turism och
/Restaurang och livsmedel

Ordförandens sign

Martina Henke (S)
Joakim Truedsson (S)
Johan Söderberg (S)
Tommi Lycke (S)
Mariam Yassin Mahi (S)
Bo Sivars (M)
Fredrik Malmström (S)
Anette Larsson Fredriksson (S)
Fredrik Ahlman (M)
Tony Karlsson (S)
Linda Rosenlund (S)

Justerandes sign
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1:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår följande representanter till de områdesråd
som tilldelats oppositionen:
Program
El- och energi
Ekonomi
Handel och administration
VVS och fastighet
_________________

Ordförandens sign

Leif Strand (C )
Petri Henriksson (L)
Victoria Barrsäter (C )
Alexander Forss (KD)

Justerandes sign
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§6

Synpunkter ny grafisk profil Katrineholms kommun
(BIN/2019:1)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden instämmer i bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det
till kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen
moderniserades också.
Ärendets handlingar
•
•
•

Beskrivning av ny grafisk profil
Katrineholm – möjlig förädling av visuell identitet
Visuell identitet

Ärendebeskrivning
Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. Det har också
bidragit till att det uppstått olika avarter. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som
är anpassad till moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav.
Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred
flora av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i
längden, eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke.
En tydlig och tillgänglig kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare,
brukare och kunder en bra service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en
viktig beståndsdel.
Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för
att:
• tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
• underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
• fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen instämmer i förslaget att en helt ny grafisk profil, som är
anpassad till moderna arbetssätt och nutidens kommunikationskrav, är nödvändig.
Verksamhetsmässig aspekt
I förslag till beslut om en ny grafisk profil finns förslag om att verksamhetslogotyper
och projektlogotyper ska tas bort och att särprofileringar ska omprövas. Inom
bildningsförvaltningen idag finns flera verksamheter med egna verksamhetsloggor,
projektloggor, certifieringsloggor och egen kommunikation där en omprövning av
särprofilering är aktuell. Det är viktigt att dessa omprövningar noga föregås av
konsekvensanalyser för verksamhetens kommunikation. Det nya grafiska
profilprogrammet behöver stämma överens med de principer som idag finns för att
tillgänglighetsanpassa kommunikation. För förvaltningen är det viktigt att bildspråket
har ett normkritiskt- och ett jämställdhetsperspektiv och dessutom har ett
barnperspektiv.
Juridisk aspekt
Inom bildningsförvaltningen idag finns flera verksamheter med egna loggor och egen
kommunikation där en omprövning av särprofilering är aktuell. Det är viktigt att dessa
omprövningar noga föregås av konsekvensanalyser för verksamhetens
kommunikation och att konsekvensanalysen innefattar användning av certifieringseller projektlogotyper och de samverkansavtal som finns kring varumärken och
loggor. Denna konsekvensanalys behöver tas fram i samarbete med representanter
från respektive berörd verksamhet.
Ekonomisk aspekt
Förvaltningen instämmer också i förslaget att den nya profilen införs successivt och
kostnadseffektivt från och med den 1 april 2019. Det är av stor vikt att
implementering i organisationen kan ske under en treårsperiod. Varje förändring av
särprofilering behöver kostnadsberäknas och det behövs en rimlig tidsplan för att fasa
ut egna logotyper så att kostnaderna hålls inom befintlig budgetram.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§7

Yttrande revisionsrapporten: Granskning av arbete med
trygghet och studiero i skolan (BIN/2018:101)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och
överlämna den till kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat
arbetet med trygghet och studiero i skolan. Granskningen har avgränsats till den
kommunala grundskolan och revisionsfrågan som har varit styrande för granskningen
har formulerats enligt följande:
Säkerställer bildningsnämnden att utbildning urformas så att alla elever tillförsäkras
en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero?
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att bildningsnämnden delvis säkerställer att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Ärendets handlingar
•

Revisionsrapporten: Granskning av arbetet med trygghet och studiero i skolan

Ärendebeskrivning
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de fem
kontrollmålen för granskningen. Revisorerna noterar att den förändring av det
systematiska kvalitetsarbetet som pågår vid granskningens genomförande bland annat
syftar till att förbättra uppföljningen av elevers trygghet och studiero.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas bildningsnämnden säkerställa att:
1. Samtliga skolenheter har likabehandlingsplaner som följer den gemensamma
mallen och att planerna implementeras fullt ut på skolenheterna.
2. Samtliga skolenheter har ett tillräckligt bra värdegrundsarbete. Det finns
inget formellt krav på likriktighet kring arbetet med att främja läroplanens
grundläggande värden; det som är viktigt är att värdegrundsarbetet tar sin
utgångspunkt i det lokala behovet.
3. Samtliga skolenheter upprättar tydliga och adekvata ordningsregler och att
eleverna involveras i arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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4. Samtliga lärare känner till vilka möjligheter som skollagen ger avseende att
leda arbetet och att upprätthålla ordningen i klassrummet samt att strukturer
skapas for att sprida lärande exempel, såsom arbetet med klassrumsledarskap.
5. Den nya modellen för kvalitetsarbete innebär att elevers kunskapsutveckling,
närvaro samt trivsel och trygghet följs upp. Därigenom kan nämnden säkerställa
att samtliga elever erbjuds stöd och stimulans utifrån individuella förutsättningar
och behov samt att andelen elever som mår bra och trivs i skolan ökar.
Förvaltningens bedömning
Kontrollmål

Åtgärd

Status

1

Bildningsförvaltningens processledare
följer upp både att planerna görs och
att planerna implementeras på
skolenheterna
Systematiskt kvalitetsarbete och
arbete enligt handlingsplan CEMR (Den
europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män
på lokal och regional nivå)
Bildningsförvaltningens processledare
följer upp
Ingår i skolledaruppdraget och
respektive verksamhetschef följer upp
genom kvalitetsdialoger
Information och utbildning till
skolledare

Pågående arbete enligt
årshjul

2

3
4
5

Kvalitetsdialoger vecka 11
2019. Återkoppling till
Skolinspektionen mars
2019
Pågående arbete enligt
årshjul
Pågår
Pågår

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Leif
Strand (C ), Inger Hult (L) och Joakim Truedsson (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§8

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §2018:34 och §§ 2019:1 – 2019:2, som fattats på
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut 2019-01-15

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Bo
Sivars (M), Alexander Forss (KD) och Fredrik Ahlman (M).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

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 30 november 2018 till 9 januari
2019.
Ärendets handlingar
•
•

Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
Redovisning protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

