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Plats och tid

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

Beslutande

Johan Söderberg ordf. (S), Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. (M), Ann-Charlotte Olsson 2:e
vice ordf. (C ), Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S), Håkan Björndahl (S),
Ismaail Mahamed Mahamuud (M), John-Erik Nyman (L), Ylva G Karlsson (MP),
Marian Loley (KD) §§30-35, Ingvar Larsson (SD) §29

Beslutande
ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Leif Strand (C ): §29 för Marian Loley KD), §§30-35 för
Ingvar Larsson (SD)

Ersättare

Abdikarim Haji Osman (S), Linda Rosenlund (S), Bo Sivars (M), Milos Smitran (M),
Ismail Abukar (MP), Göran Svenningson (V)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Kristina Fogelberg förskolechef, Ola Stenliden verks.chef, Robin Persson
kommunikatör, Fredrik Malmer enhetschef, Lisa Eriksson verks.utvecklare, Arijana Bajric Gredelj
verks.utvecklare

Utses att justera

Fredrik Ahlman (M) och John-Erik Nyman (L)
Bildningsförvaltningen 2018-08-31
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§ 29

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns.
Presentation nya medarbetare i bildningsförvaltningen
Ola Stenliden, verksamhetschef år 7-9 och gymnasieskolan sedan 2018-08-01. Han
har tidigare arbetat som lärare i Norrköping och som rektor i Norrköping, Linköping,
en friskola och senast i Finspång. Han har även arbetat på en svensk skola i Madrid.
Kristina Fogelberg, förskolechef förskolor Öst 1 (Björkvik, Tjädern, Pandan och
Berguven) sedan 2018-06-01. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2010 och som
biträdande förskolechef.
Fredrik Malmer, enhetschef/rektor för Resursskolan sedan februari i år. Han har
tidigare arbetat fyra år som processamordnare hos Elevhälsan.
Robin Persson, kommunikatör sedan 2018-08-01. Han har tidigare arbetat som
journalist i 11 år bland annat hos TV4 och SVT Sörmland.
Resursskolan
Fredrik Malmer, enhetschef/rektor, informerar om Resursskolans verksamhet. Han
har även med sig medarbetarna Monika Holen bitr.rektor/specialpedagog och Roine
Nilsson pedagog.
Resursskolans arbete bygger på erfarenhet och lokal evidens för en ökad
måluppfyllelse. Två stora avgörande framgångsfaktorer är; en nära relation pedagogelev; och samverkan-samarbete. Samverkan och regelbundna avstämningar sker med
en representant från socialförvaltningen.
Resursskolan i Katrineholm består idag av två klasser år 7-9 som finns under enheten
Järvenskolan City och två klasser under Duveholmsgymnasiet 3. I klasserna finns
elever med NPF (Neuro Psykiatrisk Funktionsvariation), eller som av andra skäl har
ett särskilt behov av stöd i undervisningen.
Aktuellt om förskole- och skollokaler
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, informerar:
• Nya 7-9 skolan och ny idrottshall
o Entreprenör är NCC i Norrköping
o I projektorganisationen ingår KFAB och bildningsförvaltningens
handläggare
o Tidsschemat håller
Ordförandens sign
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o Regelbunden samverkan med fackliga representanter
o En riskanalys är gjord
o Planerar logistik vid flytten från gamla till nya skolan
Norrskolan f-6, upphandlingen är överklagad
Förskolor
o I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ska
bildningsförvaltningen lokalisera var ytterligare förskoleplatser kan
skapas. Redovisas till kommunstyrelsen i september.
o Den nya förskolan Bäverhyddan (Nävertorp) beräknas vara klar i januari
2019.
o En utbyggnad av förskolan Karossen är planerad
o En ny förskola på Norr är planerad

Särskilda uppdrag – kommunens övergripande plan med budget 20182020
Uppdrag till samtliga nämnder att verka för ökad säkerhet och trygghet
Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef har uppdaterat rapporten ”Översyn och
förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor” och
skickat till säkerhetschefen Peter Henriksson.
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta utveckla digitalisering och etjänster
Lisa Eriksson, verksamhetsutvecklare, informerar om bildningsförvaltningens
utveckling av digitalisering och e-tjänster. Rapporten kommer att skickas till
kommunikations- och digitaliseringschef Andreas Peterzén.
Skolportalen Lärknuten, där alla e-tjänster är samlade, används av personal, elever
och vårdnadshavare. E-tjänsterna för vårdnadshavare är uppdelade per verksamhet;
förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, cirka 20 per verksamhet. För
närvarande finns cirka tio digitala tjänster för elever och cirka 15 för personal.
Exempel på några genomförda digitala insatser är ett ärendehanteringssystem för
vårdnadshavare och personal samt ett system för rapportering av incidentrapporter.
Några planerade insatser är bland annat en ny plattform för skolportalen Lärknuten,
en riktig e-tjänst för skolskjuts och AppleTV i förskolan.
1-1 satsningen har inneburit att pedagoger i förskolan, lärare i grundskolan,
elevassistenter och fritidshemspersonal har iPads. Grundskolans lärare har även en
Mac dator liksom lärarna i gymnasieskolan. Elever i gymnasieskolan har Mac
datorer, elever i grundskolan 1-9 har iPads. 1:5 iPads per förskoleavdelning samt 1:2
iPads per förskoleklass.
Några av framgångsfaktorerna är bra samarbete med IT- och kommunikationsavdelningen, central samordning i bildningsförvaltningen, leasad utrustning och ett
avtal med leverantör där även utbildning ingår.
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Statistik
Helene Björkqvist förvaltningschef och Arijana Bajric Gredelj verksamhetsutvecklare
rapporterar:
• Betygsstatistik vårterminen 2018, årskurs 6 per skola och ämne
• Betygsstatistik vårterminen 2018, årskurs 9 per skola och ämne, samt
grundläggande behörighet till gymnasieskolan
• Frånvaro 10% och över, giltig och ogiltig, för grundskola och gymnasieskola
• Frånvaro 25% och över, giltig och ogiltig, för grundskola och gymnasieskola
• Antal registrerade lektioner per skola för grundskola och gymnasieskola
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist, förvaltningschef informerar:
• Antal behöriga lärare
• Elva barnskötare har påbörjat en utbildning till förskollärare
• Handlingsplanen för förskolan föreslår bland annat ökat stöd för administration
• Skolskjutsproblem vid skolstarten, bland annat beroende på nya entreprenörer
samt många sena ansökningar
• Ekonomiska prognosen för juli visar +/- 0 resultat för året
Information ordförande
Johan Söderberg (S) ordförande, informerar om att han gjort bedömningen att
bildningsnämnden avstår att yttra sig i följande ärenden:
• Revidering av bilagan till styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun, som handlar om uppförandekod för leverantörer (endast redaktionella
förändringar)
• Möjligheten att lämna synpunkter på samrådsredogörelsen tillhörande Grönplan
för Katrineholms stad
____________________
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§ 30

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med
budget 2019 (BIN/2018:71)
Bildningsnämndens beslut
Med stöd i ärendet bifogade handlingar, beslutar bildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen att göra följande hemställan till kommunfullmäktige:
•

Godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till Övergripande plan med
budget 2019 inklusive investeringsplan

Bildningsnämndens övergripande plan med budget 2019 redovisas som
bildningsnämndens handling 4-2018.
Reservation
John-Erik Nyman (L), Ann-Charlotte Olsson (C ) och Marian Loley (KD) reserverar
sig mot beslutet.
Ylva G Karlsson (MP) deltar inte i beslutet.
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.
Bildningsförvaltningen har i Övergripande plan med budget 2019-2021 identifierat
de utmaningar som förvaltningen står inför de kommande åren.
Bildningsförvaltningen målsättning är att betygsresultaten ska fortsätta att förbättras
de kommande åren och att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Insatser
och åtgärder på både individuell-, grupp-, enhets- och förvaltningsnivå beskrivs i
Övergripande plan med budget 2019-2021.
Ärendets handlingar
•

Övergripande plan med budget 2019-2021

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef,
Johanna Siverskog ekonom, Ismail Abukar (MP), Leif Strand (C ), Göran
Svenningsson (V), Johan Söderberg (S), Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD),
Ann-Charlotte Olsson (C ), John-Erik Nyman (L).
____________________
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§ 31

Förslag taxor och avgifter 2019 (BIN/2018:72)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2019.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen ser inga behov av förändringar av taxor inför 2019.
Då Katrineholms kommun tillämpar maxtaxa, som regeringen fastställer, justeras
hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst årligen. Aktuell nivå finns på
www.skolverket.se under avgiftsnivåer för maxtaxa.
____________________
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§ 32

Bidragsbelopp 2018 barn- och fritidsprogrammet för
verksamheter som bedrivs i extern regi (BIN/2017:116)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att bidragsbeloppet 2018 för barn- och fritidsprogrammet
för verksamheter som bedrivs i extern regi ska vara:
1. 84 863 kronor/elev/år för kommuner
2. 89 955 kronor/elev/år för friskolor
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-05-08 §13 att starta upp barn- och fritidsprogrammet från och med läsåret 2018/2019.
Beräkningen av bidragsbeloppet är gjord på samma grunder som övriga
bidragsbelopp är framräknade, det vill säga procentuellt utifrån riksprislistan. Beslut
om bidragsbelopp för övriga gymnasieprogram togs 2017-12-12 §62.
____________________
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§ 33

Skolchef bildningsförvaltningen (BIN/2018:73)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden utser förvaltningschefen, för närvarande Helene Björkqvist, som
skolchef för bildningsförvaltningen från och med 2018-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse från 2018-07-01 i skollagen ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för
delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän.
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från
förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana
föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till
exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. I uppdraget att se till att alla
föreskrifter för utbildnings följs ingår det systematiska kvalitetsarbetet.
Ärendets handlingar
•

Skollagen 2 kapitlet 8 a § och proposition 2017:18:182

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och John-Erik
Nyman (L).
____________________
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§ 34

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§2018:18 – 2018:22, som fattats på
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-08-28

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Johan
Söderberg (S), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Agneta Svallin sekr. och
Marian Loley (KD).
____________________
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§ 35

Meddelanden
Bildningsnämnden beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar
från områdesråd och programråd under perioden 31 maj till 16 augusti 2018.
Ärendets handlingar
•
•

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

____________________

Ordförandens sign
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