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Plats och tid

KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13-15.15
Öppet för allmänheten

Beslutande

Johan Söderberg ordf. (S), Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. (M), Tony Karlsson (S), Tommi
Lycke (S), Martina Henke (S), Håkan Björndahl (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M),
John-Erik Nyman (L), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Leif Strand (C ), Anette Larsson-Fredriksson (S), Ismail Abukar (MP),
Göran Svenningson (V)

Ersättare

Fathia Gahair (S), Abdikarim Haji Osman (S)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Fredrik Forss pedagog §41, Kajsa Andersson elev §41, Asa Wuwu elev §41,
Ola Stenliden verks.chef §41, Mikael Örning rektor §41, Birgitta Dahlbeck verks.chef §41, Lena
Brohede förskolechef §41, Maria Evald processledare jämställdhet §41

Utses att justera

Tommi Lycke (S) och John-Erik Nyman (L)
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§ 41

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns.
Kockduellen – rekryteringsinsatser för Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Fredrik Forss pedagog på Lindengymnasiet, restaurang- och livsmedelsprogrammet
informerade, tillsammans med eleverna Kajsa Andersson och Asa Wuwu, om
Kockduellen och andra insatser som skolan genomfört för att locka fler elever till
programmet.
Kockduellen är en matlagningstävling som bedrivs i samarbete med
branschorganisationen Visita, där högstadieelever får tävla i matlagning, utifrån ett
visst antal förutbestämda råvaror. Inför tävlingen genomför Fredrik en kortare
utbildning med eleverna, under lektioner i ämnet hem- och konsumentkunskap.
Garanterad undervisningstid gymnasieskolan
Ola Stenliden verksamhetschef och Mikael Örning rektor KTC informerar om
garanterade undervisningstid för gymnasieskolan.
Enligt Gymnasieförordningen 4 kap. 22§ beslutar huvudmannen om antalet
undervisningstimmar för varje kurs, varje ämnesområde, gymnasiearbetet,
gymnasiesärskolearbetet samt hur fördelningen av undervisningstiden över läsåren
ska göras.
Elever på yrkesprogram ska ha minst 2430 undervisningstimmar á 60 minuter och
elever på högskoleförberedande program ska ha minst 2180 undervisningstimmar
á 60 minuter. Gymnasiekurser har olika tilldelning av tid och schema läggs utifrån
timplanen för respektive kurs.
Den faktiskt utförda undervisningstiden stäms av två gånger per år, och skulle det då
finnas negativa avvikelser tillförs mer undervisningstid för den aktuella elevgruppen,
i det ämnet.
Familjecentralen
Birgitta Dahlbeck verksamhetschef och Lena Brohede förskolechef informerar om
pågående planering inför öppnandet av Familjecentralen. Invigning den 15 januari
2019 i Nävertorps vårdcentrals tidigare lokaler. Familjecentralen kommer att minst
innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens inriktning
mot förebyggande arbete.
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Familjecentralens mål och syfte:
• att finnas tillgänglig som mötesplats i närområdet
• att förebygga och tidigt upptäcka ohälsa
• att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• att erbjuda lättillgängligt föräldrastöd
• att vara kunskaps- och informationscentrum
• att utveckla god service
Incidentrapporter elever
Maria Evald processledare jämställdhet, informerar om verksamhetssystemet LISA
som används för rapportering av incidentrapporter på förskolor och skolor.
För närvarande kan man säga att det är fortfarande är en inlärningsprocess. Det finns
ett antal oavslutade och felavslutade ärenden, även felkategoriserade ärenden. Fortsatt
utbildning om systemet behövs för chefer och medarbetare, samt fortsatt utbildning
om diskrimineringslagen.
Maria visar sedan exempel på statistik som går att få fram från systemet, till exempel
antal incidenter förskola, grundskola och gymnasieskola, typ av incident samt var
incidenten hände.
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef, informerar:
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Katrineholms kommun
ansvar för gymnasieskolan i förhållande till mål och riktlinjer. Enligt beslutet ska
följande bedömningsområden återredovisas senast 1 mars 2019:
Undervisning:
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
• att huvudmannen utvecklar arbetet med att genomföra övergripande
orsaksanalyser för att finna förklaringar till kunskapsresultaten och kvaliteten i
undervisningens genomförande
Värdegrund:
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
• att huvudmannen utvecklar arbetet med att skaffa sig en god och aktuell kunskap
om kvaliteten i skolornas arbete med att grundläggande värden ska genomsyra
undervisningen såväl som verksamheten i övrigt
Pågående granskningar:
• Skolinspektionen – kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning på
gymnasiala yrkesprogram (handels- och administrations och fordons- och
transportprogrammet)
• PWC – arbete med trygghet och studiero
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Grund- och gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning är en av tio semifinalister
till Forum Jämställdhet 2019.
Carolina Eriksson är anställd som förskolechef från 2019-02-01.
Aktuellt läge Sandbäcksskolan
____________________
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§ 42

Månadsrapport september (BIN/2017:78)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för september 2018.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är + 2 550 tkr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prognoser per enhet och år:
Förskolan har en samlad prognos på -100 tkr
Förskoleklass till år 6 inklusive fritidshem, har en samlad prognos -450tkr
Grundskola år 7-9 har en samlad prognos på -1 900tkr
Grundsärskolan prognos på -1 800tkr
Gymnasieskolan har en samlad prognos på +1 600tkr
Gymnasiesärskolan prognos på +/- 0 tkr
Gemensamma verksamheter prognos + 100tkr
Förvaltningscentralt prognos + 4 500tkr
Resursfördelning prognos + 600tkr
Bildningsnämnden prognos +/- 0tkr

Ärendets handlingar
•

Månadsrapport bildningsnämnden september 2018

____________________
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§ 43

Utökning av ledningsorganisation Katrineholms förskolor
(BIN/2018:65)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att inrätta förskoleområde Väst 4 från och med
2019-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Förskoleorganisationen i Katrineholm växer kontinuerligt. Våren 2017 förstärktes
chefsorganisationen med två heltidstjänster för att sänka antalet medarbetare per chef
från ca 50 till ca 40. Hösten 2018 har två biträdandetjänster tillsatts (Nord, Öst) för att
avlasta förskolecheferna där.
Till våren kommer bildningsförvaltningen att se över organisationen i område Nord
inför öppnande av den nya förskolan Karamellen. Då är tanken att Karamellen och
Lasstorp kommer att utgöra ett nytt chefsansvar som vi behöver rekrytera en
förskolechef till. Den rekryteringen startar efter årsskiftet.
Just nu har antalet avdelningar inom område Väst ökat kraftigt. Ytterligare en
förskolechef behöver rekryteras dit.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämnden överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef och
Johan Söderberg (S).
____________________
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§ 44

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2019
(BIN/2018:92)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2019
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till
sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2019. Sammanträdena föreslås även detta
år vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott,
utbildningsdagar och temadagar planeras in i efterhand, ordförande kallar vid behov.
Sammanträdesdagar 2019
Tisdag 15 januari
Tisdag 26 februari

Tisdag 2 april
Tisdag 7 maj
Tisdag 11 juni
Tisdag 27 augusti
Tisdag 24 september
Tisdag 5 november
Tisdag 17 december

Kommentar

-Årsredovisning 2018
-Redovisning genomförd
internkontrollplan

Underlag för övergripande plan med
budget 2020-2022
Delårsrapport för 2019
Internbudget 2020

Ärendets handlingar
•

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-17 §112

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________
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§ 45

Utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2018
(BIN/2018:84)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutade att dela ut årets kvalitetspris till Kristin Nilsson,
förstelärare på Julita skola, för sitt arbete med att utveckla undervisningen i ämnet
matematik samt för sitt engagerade värdegrundsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de
statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och
personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att
dela ut ett kvalitetspris. Prissumman är 10 000 kronor.
Sista ansökningsdag var den 30 september. Tre nomineringar har inkommit
• Kristin Nilsson Julita skola, för hennes arbete med ämnet matematik genom
analys, metod samt via dialog med elev och vårdnadshavare
• Förskolan Borgen – en modern 50-åring i anrika lokaler
• Genusmedvetna studie- och yrkesvägledarverksamheten på Järvenskolan Tallås
Ärendets handlingar
•
•
•

Nominering Kristin Nilsson, Julita skola
Nominering förskolan Borgen
Nominering studie- och yrkesvägledarverksamheten Järvenskolan Tallås

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Fredrik
Ahlman (M), Leif Strand (C ) och John-Erik Nyman (L).
Ordförandens förslag
Johan Söderberg (S) föreslår att Kristin Nilsson, förstelärare på Julita skola, tilldelas
kvalitetspriset 2018 med följande motivering:
Kristin tilldelas priset 2018 för sitt arbete med att utveckla undervisningen i ämnet
matematik samt för sitt engagerade värdegrundsarbete.
Kristin har utvecklat ett formativt förhållningssätt. Genom ett strukturerat arbete
utifrån kunskapsmålen, med analys och dialog har resultaten i matematik kunnat
förbättras. Med hjälp av så kallade ”mattecirklar” lyckas hon framgångsrikt
visualisera progressionen hos varje elev och har kunnat göra vårdnadshavarna
delaktiga. Via diagnoser identifierar hon varje individs behov och kan då utforma
undervisningen rätt på såväl individ- som gruppnivå.
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Utöver arbetet inom ämnet matematik arbetar Kristin aktivt och systematiskt med
värderingsövningar och trygghetsövningar. Det förebyggande arbetet syftar till att få
eleverna att tänka till och ta ställning. Arbetet lyfter fram och synliggör varje elev,
och att varje elevs tankar och känslor är viktiga.
I sin egen utvärdering skriver Kristin:
” Trygghet är grunden i allt skolarbete enligt mig. Så jag lägger mycket tid på att
bygga en trygghet och tillit både till elever och målsmän. Där tror jag att man har
mycket att vinna. Får man en trygghet i gruppen så leder den även till studiero.”
I sitt uppdrag som förstelärare har Kristin hållit inspirationsföreläsningar, vilket
bidragit till att även Västra skolan nu arbetar utifrån hennes tankar kring
värdegrundsarbete samt i ämnet matematik.
____________________
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§ 46

Förslag justering bestämmelser elevresor för
gymnasieelever (BIN/2018:95)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar, enligt bildningsförvaltningens förslag, att justera reglerna
kring gymnasieelevers rätt till skolskjuts under särskilda omständigheter.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2016-09-27 §61 om undantag från den nationella
lagstiftningen kring skolresor för elever i gymnasieskolan. Elever som har mer än sex
kilometer från bostaden fram till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats kan ansöka
om milersättning för bil fram till hållplatsen. I de fall skolskjutsfordon för elever i
grundskolan finns tillgänglig, kan en gymnasieelev få medfölja i mån av plats de
dagar grundskolans skolskjutsfordon trafikerar sträckan. Avståndet till en hållplats för
Sörmlandstrafiken ska då vara minst 6 kilometer.
Bildningsförvaltningen föreslår nu att kravet på att avståndet mellan bostaden och
hållplatsen ska vara minst 6 kilometer tas bort. Bestämmelsen blir då:
” I de fall skolskjutsfordon för elever i grundskolan finns tillgängligt, kan en
gymnasieelev få medfölja i mån av plats de dagar grundskolans skolskjutsfordon
trafikerar sträckan fram till en hållplats för Sörmlandstrafiken. Ansökan ska
göras i mån av plats”
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Jörgen
Rüdeberg bitr.förv.chef.
____________________
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§ 47

Yttrande angående motion om Funkisglädje till
Katrineholm (BIN/2018:75)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avstår från att lämna yttrande. Orsaken är att denna typ av
aktivitet inte ingår i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in
en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:
• Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att avstå från att lämna yttrande,
då denna typ av verksamhet inte ingår i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.
Ärendets handlingar
•

Motion – Funkisglädje till Katrineholm

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Ismail
Abukar (MP).
Förslag och yrkanden
Ismail Abukar (MP) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.
____________________
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§ 48

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§2018:29 – 2018:31 som fattats på
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-11-06

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Ingvar
Larsson (SD) och Fredrik Ahlman (M).
____________________
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§ 49

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 13 september till 25 oktober 2018.
Ärendets handlingar
•
•

Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
Redovisade protokoll från områdesråd och programråd

____________________
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