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§ 18 

Inledning / Information 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
 
Dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns.  
 
Uppvaktning elever 
Fem elever från Duveholms gymnasiesärskola uppvaktades med presentkort och en 
blomma för sina fina prestationer under SM i Ung företagsamhet tidigare i våras. 
Eleverna visade en film från sina dagar i Älvsjö. 
 
Även två elever från Byggprogrammet uppvaktades med presentkort och blomma för 
sina prestationer på Yrkes-SM i Uppsala. 
 
Redovisning utredning inkludering/integrering av grundsärskolan 
Margaretha Norling, verksamhetschef, redovisar arbetsgruppens slutsatser med 
förslag till lösningar i Katrineholm. 
 
Lyckliga gatorna – fritid för barn och ungdomar i Katrineholm 
Lisa Jonsson, handläggare och Johanna Karlsson samordnare, berättar om Lyckliga 
gatornas verksamheter som är ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen, Kultur-
förvaltningen, Socialförvaltningen, Service- och teknikförvaltningen och Kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Verksamheten, som delvis är finansierad med statsbidrag, erbjuder fritidsaktiviteter 
på eftermiddagarna efter skoltid och under sommarlovet. Lyckliga gatorna anordnar 
även så kallade gatufester. 
 
Arbetet med likabehandling 
Maria Evald, processledare i jämställdhet, informerar om arbetet med likabehandling 
i bildningsförvaltningens verksamheter. En mall för Likabehandlingsplan (plan mot 
diskriminering och kränkande behandling) har tagits fram. Bra processer har startat 
ute i verksamheterna genom arbetet med likabehandlingsplanerna, vilket innebär att 
fler är involverade i värdegrundsarbetet. Ett övergripande årshjul för uppföljning av 
läsårets likabehandlingsplan har skapats. 
 
Presentation ny skolledare 
Johanna Flodin Karlsson ny rektor på Nyhemsskolan från slutet av maj. Hon har 
tidigare jobbat som rektor på en 7-9 skola i Norrköping. 
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”Från lärare till rektor” 
Erik Öberg, rektor Lindengymnasiet, berättar om sin resa från lärare till rektor. 2005 
började han arbeta som lärare på Duveholmsgymnasiet. Läsåret 2016/17 hade han 
uppdraget som biträdande rektor på samma skola. Därefter tillförordnad rektor på 
skolan och från vårterminen 2018 rektor på Lindengymnasiet. Han har även under en 
tid arbetat fackligt. 
 
Verksamhetsinformation 
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar: 
• Ett nytt underlag har tagits fram för arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, 

SKA, från höstterminen 2018 
• Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Linköpings kommun 

uppdragsutbildning av barnskötare till förskollärare 
• Den nya förskolan som ska byggas på Norr kommer att få namnet Karamellen 
 
____________________ 
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§ 19 

Tertialrapport 2018, tertial 1  (BIN/2017:78)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2018. 
 
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan 
Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning visar på en budget i balans men en 
verksamhet där sjuktalen fortfarande är höga och grupperna i framför allt förskolan 
upplevs som stora. Enligt prognosen beräknas fler elever bli behöriga till 
gymnasieskolan i år än föregående men resultaten beräknas fortfarande ligga under 
rikssnittet. När det gäller gymnasieskolan beräknas resultaten ligga kvar på samma 
nivå som förra året. 
Bildningsförvaltningens åtgärdsplan fokuserar främst på oron inom förskolan. 

• Förskolan behöver få tillgång till fler lokaler 
• Bildningsförvaltningen har ambitionen att sänka barnantalet med ett barn på varje 

avdelning under hösten 2018 
• Bildningsförvaltningen behöver arbeta för att sänka den höga andelen 

sjukfrånvarande 
• Ökat stöd till administration 
• Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare 
• Målstyrd verksamhet 
• Ökad måluppfyllelse grundskolan 
• Ökad måluppfyllelse gymnasieskolan 

Ärendets handlingar 
• Tertialrapport 2018 bildningsnämnden tertial 1 2018 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog, ekonom. 
 
____________________ 
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§ 20 

Utredning en samlad gymnasieskola  (BIN/2018:64)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens utredning och översänder den 
till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildningsförvaltningen har av kommunstyrelsen i ”Övergripande plan med budget 
2018-2020”, fått uppdraget att tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 
KFAB utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. Utredningen ska 
belysa både kostnadsmässig och verksamhetsmässig effekter. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2018 inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2019-2021 
 
Slutsatserna av denna utredning pekar tämligen entydligt på att en samlad 
gymnasieskola skulle vara gynnsam för Katrineholms kommun under förutsättning att 
en viss utbyggnad av Duveholmsskolan kommer till stånd. Vinsterna består främst i 
ökad valfrihet, ökad kvalitet, ökad integration och ökad ekonomisk hållbarhet. 
Vinsterna gynnar såväl elever som personal. Därutöver tillkommer möjligheter till ett 
fördjupat samarbete med Service- och teknikförvaltningen i det aktuella området.  
 
Ärendets handlingar 
• Utredning – för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och  
Ylva G Karlsson (MP). 
 
____________________ 
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§ 21 

Inrättande av skolenheter  (BIN/2018:65)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att från 2018-08-01 inrätta skolenheterna: 
1. Duveholmsgymnasiet 3 
2. Järvenskolan City 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut har fattats om att organisera två av gymnasieskolans program samt två 
särskilda undervisningsgrupper i grundskolan under en rektor med särskilt ansvar för 
dessa elever. Gemensamt för elevgrupperna är att de har olika former av svårigheter 
som gör att de behöver extra anpassningar. Organisationen bedöms kunna öka 
möjligheterna till kollegialt utbyte och lärande mellan personalgrupperna. 
 
För att göra organisationen tydlig behöver två nya skolenheter inrättas – en för 
gymnasieskola och en för grundskola. Dessa skolenheter ska registreras in hos 
Statistiska centralbyrån (SCB).  
 
Skolenhet på gymnasieskolan: 
 
Namn:  Duveholmsgymnasiet 3 
Program:  Individuellt alternativ 1 samt individuellt alternativ 4 (IA1 och IA4) 
 
Skolenhet på grundskolan: 
 
Namn:  Järvenskolan City 
Elevgrupper: Elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (Järven City) 
  Elever med social och eller utagarande problematik (Perrongengruppen) 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 22 

Dataskyddsombud för bildningsnämnden  (BIN/2018:49)  
Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för 

bildningsnämnden 
2. Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett 
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen. 
 
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och 
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som 
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt 
kommunalförbund. 
 
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. 
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden 
för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via 
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i 
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att 
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen. 
 
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 23 

Förslag utdelning från stipendier och fonder  
(BIN/2018:51)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar om följande utdelning: 
1. Utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond 

a. 52 703 kr till Katrineholms Tekniska College 
b. 52 703 kr till KomTek 

2. Utdelning från Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare 
a. 1 400 kr till Brenda Griffin 
b. 5 000 kr till Charis Snell 
c. 6 000 kr till Åsa Holm 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utdelningsbara medel för 2018 är: 
• Ingenjörsförbundet KTS, 105 406 kronor 
• Sköldinge och Lerbos magasinsfonder, totalt 6 124 kronor 
• Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare, 12 496 kronor 
 
Katrineholms Tekniska College och KomTek har ansökt om fondmedel från 
Katrineholms Tekniska skolas minnesfond. Tre lärare har ansökt om stipendium från 
Katrineholms skolors samfond. Ingen sökande om medel från Sköldinge och Lerbos 
magasinsfonder. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår om utdelning ur Ingenjörsförbundet Katrineholms 
Tekniska skolas minnesfond samt ur Katrineholms skolors samfond för stipendier åt 
lärare. 
 
Ärendets handlingar 
• Ansökan om fondmedel, KomTek 
• Ansökan om fondmedel, Katrineholms Tekniska College 
• Ansökan stipendium för lärare, Brenda Griffin 
• Ansökan stipendium för lärare, Charis Snell 
• Ansökan stipendium för lärare, Åsa Holm 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) 
 
____________________ 
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§ 24 

Förslag yttrande gällande motion om praktik för 
ungdomar inom vård- och omsorg  (BIN/2018:15)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med förslaget att niondeklassare ska ges chansen att praktisera 
inom äldreomsorgen inför gymnasievalet. Detta för att få fler ungdomar intresserade 
av jobb inom vård och omsorg. Praktiken föreslås vara förlagd till lovet mellan höst- 
och vårtermin. Projektet finns för närvarande i Jönköping. 
 
Katrineholms Tekniska College (KTC) arrangerar sedan 2002, tillsammans med vård- 
och omsorgsförvaltningen, sommarkurs för elever som går i årskurs 8. Teori blandas 
med praktik under fem dagar. Eleverna får även information om gymnasieskolans 
vård- och omsorgsprogram och vilka möjligheter till jobb detta kan leda till. 
 
Bildningsförvaltningens bedömning är att sommarskursen som bedrivs för elever i 
årskurs 8 motsvarar intentionerna i motionen. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion – Skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- handikappomsorgen 
  
Förvaltningens bedömning 
Katrineholms Tekniska College (KTC), arrangerar, tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen, sommarkurs för elever som går i årskurs 8. Kursen är totalt 
fem dagar, sex timmar per dag. Två dagar teori och två dagar praktik, sista dagen är 
en halvdag för uppföljning. Under teoridagarna blandas teori med praktiska övningar 
och samtal utifrån olika diagnoser. Eleverna får även information om 
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och vilka möjligheter till jobb detta kan 
leda till. 
 
Sommarkurserna har anordnats sedan 2002. Utvärderingen från 2016 visade att de 
flesta ungdomar var nöjda eller mycket nöjda. KTC planerar att, i samarbete med 
vård- och omsorgsförvaltningen följa upp hur många elever från sommarkursen som 
söker vård- och omsorgsprogrammet. 
 
____________________ 
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§ 25 

Förslag yttrande motion om lektorer i 
bildningsförvaltningens verksamheter  (BIN/2018:44)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla första och andra punkten och att avslå den tredje 
punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige om lektorer i bildningsförvaltningens 
verksamheter. Idag är lektorer något som främst associeras till universitet och 
högskolor. Motionen utmynnar i följande yrkanden: 
• uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man beviljat 

deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget 
• uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta 

lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens 
• uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en 

spridning av ämnesområden år 2025 ska vara lektorer 
 
Bildningsförvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja 
utbildningsnivån i Katrineholm. Däremot ser förvaltningen att motionens tredje punkt 
riskerar att låsa fast formerna för utvecklingsarbetet inom detta område. Hur 
nuvarande och blivande lektorer ska samverka bör bli föremål för en utredning, som 
tar sin utgångspunkt i vilka utvecklingsområden som är prioriterade för framtiden. 

 
Ärendets handlingar 
• Motion – Lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja 
utbildningsnivån i Katrineholm. 
I de statliga styrdokumenten framhålls vikten av att all undervisning ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förvaltningen vill fortsätta öka 
samarbetet med universitet och högskolor på olika sätt och har bland annat satsat på 
forskarutbildning för förskollärare och lärare. Just nu startar ett utvecklingsarbete 
”Flerstämmig undervisning i förskolan” inom förskolan, som är forskningsanknutet.  
Förvaltningen har från start deltagit i den statliga satsningen på karriärtjänster i form 
av förstelärare och lektor. Lektor och tre av förstelärarna har en del av sin tjänst 
centralt placerade i förvaltningen med uppdrag att utveckla och följa framförallt språk 
och matematikutbildningen i kommunens förskolor och skolor. 
Det är viktigt för Katrineholms kommun att ta tillvara på den kompetens som 
befintliga medarbetare besitter, och arbeta för att öka antalet anställda med 
spetskompetens inom sina ämnesområden.  
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Däremot ser förvaltningen att motionärernas tredje att-sats riskerar att låsa fast 
formerna för utvecklingsarbetet inom detta område. Hur nuvarande och blivande 
lektorer ska samverka bör bli föremål för en utredning, som tar sin utgångspunkt i 
vilka utvecklingsområden som är prioriterade för framtiden. Förvaltningen föreslår 
därför Bildningsnämnden att bifalla den första och andra att-satsen och att avslå den 
tredje att-satsen. 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkanden 
John-Erik Nyman (L) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
____________________ 
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§ 26 

Ansökan om att utöka enskild annan pedagogisk 
verksamhet i Katrineholms kommun  (BIN/2017:37)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden avslår ansökan om att få utöka antal barn. Anledningen är att 
lokalen endast har ventilation i form av självdrag och skulle behöva kompletteras med 
mekanisk ventilation för att kunna godkännas för en verksamhet som omfattar 16 
placerade barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2017 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget, som är en 
ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk 
omsorg i Katrineholms kommun. 
 
Bildningsförvaltningen fick in nödvändiga underlag från C Företaget och 
bildningsnämnden godkände verksamheten för 12 platser. 
 
Våren 2018 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget om att utöka 
verksamheten från 12 till 16 platser. Utökningen innebär även utökning av anställd 
personal. 
 
Ärendets handlingar 
• Ansökan om att utöka antal platser inom enskild pedagogisk omsorg i 

Katrineholms kommun 
 
____________________ 
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§ 27 

Delegationsbeslut  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbesluten §§15-17, som fattats på bildningsnämndens 
vägnar med stöd av gällande delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-06-12 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 
 
____________________ 
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§ 28 

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 27 april till 30 maj 2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning inkomna skrivelser och protokoll 
• Redovisning protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd 
 
____________________ 
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