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Plats och tid

KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13-16.30

Beslutande

Johan Söderberg ordf. (S), Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. (M), Ann-Charlotte Olsson 2:e
vice ordf., Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Martina Henke (S), Håkan Björndahl (S),
Ismaail Mahamed Mahamuud (M), John-Erik Nyman (L) §11, Ylva G Karlsson (MP),
Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Leif Strand (C ) §§12-17

Ersättare

Fathia Gahair (S), Abdikarim Haji Osman (S), Bo Sivars (M), Milos Smitran (M), Leif
Strand (C ) §11, Ismail Abukar (MP), Göran Svenningson (V)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Margareta Norling verks.chef §11, Birgitta Dahlbeck verks.chef §11, Mikael
Brolin utvecklingsledare §11, Nina Bodegren utvecklingsledare §11, Martin Olsson
verksamhetsledare §11 Malin Flordal pedagog §11, Andreas Peterzén digitaliserings- och
kommunikationschef §11

Utses att justera

Anette Larsson-Fredriksson (S) och Ann-Charlotte Olsson (C )
Bildningsförvaltningen 2018-05-15

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………

Ordförande

…………………………………

Justerande

…………………………………

Paragrafer

§11 - §17

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdes
datum

2018-05-08

Datum för
anslags
uppsättande

2018-05-16
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§11 - §17
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2018-06-07
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§ 11

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Ärende 6, Beslut om dataskyddsombud, utgår. För övrigt godkänns utsänd och
föreslagen dagordning.
Presentation nya chefer
•
•
•

Sara Aldrin ny rektor på Sandbäcksskolan från februari 2018. Hon har tidigare
jobbat som lärare och som biträdande rektor på samma skola.
Peter Karlsson ny rektor på Duveholmsgymnasiet från januari 2018. Han har
tidigare jobbat som rektor på en fristående skola i Stockholm och som lärare på en
fristående skola i Eskilstuna.
Josefine Johansson ny förskolechef på samordningsområde Nord från april 2018.
Hon har tidigare jobbat som förskollärare, utvecklingsledare och biträdande
förskolechef hos bildningsförvaltningen.

Uppvaktning elever
Två elever från Lindengymnasiet uppvaktas med presentkort och en blomma för sin
fina insats i kategorin Turism på Visitas GymnasieSM i mars. Under två dagar fick
årskurs 3 elever från hela landet tävla både praktiskt och teoretiskt i Turism, Hotell,
Servering och Matlagning.
Utveckling av Katrineholms fritidshem – ett projekt
Utvecklingsledarna Mikael Brolin och Nina Bodegren berättar om arbetet med
utveckling av fritidshemmen. Uppdraget är att hitta framgångsfaktorer, ökad
måluppfyllelse och en likvärdig fritidshemsutbildning.
Arbetet startade läsåret 2014/15 med en kartläggning/ inventering av verksamheterna
bland annat genom enkäter och verksamhetsbesök.
Därefter har kompetensutveckling för personal samt för utvecklingsledarna
genomförts. Övriga insatser är kommungemensamma planeringsdagar och tid.
Resultaten är bland annat bättre samverkan mellan fritidshemsavdelningarna och
mellan skola och fritids.
Fortsatta utvecklingsområden är bland annat att öka andelen behörig personal, minska
sjuktalen och utveckla den digitala kompetensen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Information om KomTeks verksamhet
Verksamhetsledare Martin Olsson och pedagogen Malin Flordal berättar om
KomTeks verksamhet. Verksamheten ska vara ett stöd till en utvecklande och
inspirerande teknikundervisning, bland annat genom:
• Skolbesök
• Ta emot skolklasser för att jobba med teknik
• Lärarfortbildningar
• Kvällskurser för låg- och mellanstadieelever
• Lovaktiviteter genom öppet hus och drop-in besök
• Anordna skoltävlingar, till exempel Snilleblixtarna och 4D-frame
• Tillhandhålla lånematerial som till exempel ”Digilåda” och NTA
(Naturvetenskap och teknik för alla) lådor.
• Nätverkande och möten; KomTek Sverige, Kulturskolerådet, Linköpings
universitet och Tillväxtverket
• Omvärldsbevakning senaste trenderna
GDPR – Dataskyddsförordning
Andreas Peterzén, digitaliserings- och kommunikationschef, informerar om den nya
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter
nuvarande Personuppgiftslagen som gällt från 1998.
Bakgrunden till GDPR är rätten till privatliv (artikel 8 EU:s rättighetsstadga) vilket
bland annat innebär:
• Rätt till skydd för dina personuppgifter
• Behandling för bestämda ändamål och lagenlig grund
• Rätt att få tillgång till uppgifterna
• Modernisering behövs utifrån nya tekniska möjligheter
Det mesta är sig likt jämfört med Personuppgiftslagen med flera. Några av nyheterna
är stärkt ställning för den registrerade och ökat ansvar för personuppgiftsansvariga.
En svensk dataskyddslag, för att förtydliga GDPR, träder i kraft från den 25 maj.
Handlingsplan Katrineholms förskolor
Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef, redovisar handlingsplanen utifrån
prioriteringsordning.
1. Behov av nya lokaler
2. Sänka barnantalet per avdelning
3. Sänka sjuktalen
4. Ökat stöd till administration
5. Attraktiv arbetsgivare
6. Målstyrd verksamhet – flerstämmig undervisning i förskolan
7. Målstyrd verksamhet – nya pedagogistor
8. Målstyrd verksamhet – ambassadörer i naturvetenskap och teknik

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar:
• Fortsatt planering av den så kallade ”Resursskolan”
• ”Perrongenverksamheten” har flyttat till lokaler i Lindengymnasiet
• Nyanställd personal:
o Ny kommunikatör augusti 2018, Robin Persson
o Ny verksamhetschef augusti 2018, Ola Stenliden
o Ny rektor Nyhemsskolan juni 2018, Johanna Flodin Karlsson
o Ny förskolechef Öst, Kristina Fogelberg
• Skolinspektionen granskar för närvarande gymnasieskolans (Katrineholms
Tekniska College) samt huvudmannens ansvarstagande
• Bildningsförvaltningen ser över arbetet med systematiska kvalitetsarbetet
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 12

Ekonomisk rapport mars 2018 (BIN/2017:78)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för mars 2018.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är +/- 0 tkr.
Verksamheterna påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas när det gäller
statsbidrag. Under förra året fick förvaltningen cirka 50 Mnkr i statsbidrag. De flesta
beslut fattas per läsår, vilket för att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten
kan förändras under budgetåret. Detta påverkar prognossäkerheten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prognoser per enhet:
Förskolan, -500 tkr
År F-6 inklusive fritidshem, +/- 0tkr
År 7-9, - 2 900 tkr
Grundsärskolan, +/- 0 tkr
Gymnasieskola, + 1 200 tkr
Gymnasiesärskola, + 100 tkr
Gemensamma verksamheter, +/- 0 tkr
Förvaltningscentralt, + 2 800 tkr
Resursfördelning, + 100 tkr
Nämnd, +/- 0 tkr

Ärendets handlingar
•

Månadsrapport mars 2018

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Start av barn- och fritidsprogrammet (BIN/2018:48)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att starta upp barn- och fritidsprogrammet som gymnasial
lärlingsutbildning med max 10 platser per årskull från och med läsåret 2018/19
Sammanfattning av ärendet
Den 18 december 2012 §133, beslutade bildningsnämnden om revidering av
programutbud i Katrineholms gymnasieskolor. Då beslutades även att avveckla barnoch fritidsprogrammet från läsåret 2013/14. Programmet hade då under flera år haft
ett vikande elevunderlag.
De senaste åren har intresset av barn- och fritidsprogrammet ökat och det finns ett
stort behov av utbildad personal. I årets gymnasieval har 15 elever sökt programmet
som första val, både till nationellt program samt lärlingsprogram i andra kommuner.
Antagningsutskottet föreslår därför att bildningsnämnden beslutar starta barn- och
fritidsprogrammet med max 10 platser per årskull. Programmet kommer att tillhöra
Lindengymnasiet.
Ärendets handlingar
•

Antagningsutskottets protokoll 2018-03-09

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (M), Helene
Björkqvist förv.chef och Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-08

7

§ 14

Val av politikerrepresentant till områdesråd och
programråd (BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att välja John-Erik Nyman (L) som ny representant för
Julita skolas områdesråd, förskolor Väst:s områdesråd och till programrådet för
handels- och administration.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 §46, att entlediga Jesper Ek (L) från
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.
Han har även varit nämndens representant i Julita skolas områdesråd och i
programrådet för handels- och administration.
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg ordf. (S) meddelar att Jesper Ek (L) även varit politikerrepresentant i
Förskolor Väst:s områdesråd och föreslår att bildningsnämnden även beslutar om val
av ny representant till det områdesrådet.
Ann-Charlotte Olsson (C ) föreslår John-Erik Nyman (L) som ny representant för
Julita skolas områdesråd, förskolor Väst:s områdesråd och till programrådet för
handels- och administration.
____________________

Ordförandens sign
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§ 15

Yttrande förslag Biblioteksplan 2018-2020 (BIN/2018:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i det förslag till
”Biblioteksplan” som tagits fram inom kulturförvaltningen.
Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i biblioteks- och skollagarna samt i ytterligare
flera styrdokument som redovisas och i vilka kommunens ansvar och bibliotekets
uppdrag beskrivs. Den lokala verksamheten beskrivs under huvudrubriken ”Funktion
och fokus”. För skolbiblioteken finns särskilda mål. Planen anger också tre
utvecklingsområden för perioden. Under varje utvecklingsområde återfinns två eller
fyra mål.
Bildningsförvaltningens utlåtande
Bildningsnämnden ställer sig positiv till innehållet i förslaget till ”Biblioteksplan
2018-2020”.
De huvudområden samt underrubriker med tillhörande texter som finns speglar
innehållet i styrdokumenten. Struktur och innehåll har, både inför tidigare
biblioteksplan och nu, tagits fram i dialog med bildningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen.
För bildningsnämndens verksamhetsområde lyfts förskola och skola fram.
Förvaltningarna har ett flerårigt mycket gott och förtroendefullt samarbete och det är
positivt att detta framgår och även att den gemensamma ambitionen om att det ska
fortgå och utvecklas synliggörs.
De delar som rör skolbiblioteken återfinns även i ett interndokument inom
bildningsförvaltningen. Detta interndokument beskriver även en systematisk
kvalitetsuppföljning som genomförs ihop av representanter för båda förvaltningarna.
Ärendets handlingar
•

Förslag Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 16

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§4-14 2018, som fattats på bildningsnämndens
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-05-08

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg ordf. (S), Marian
Loley (KD), Göran Svenningson (V), Ann-Charlotte Olsson (C ) och
Jörgen Rüdeberg bitr. förv.chef.
____________________
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§ 17

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 16 februari till 26 april 2018.
Ärendets handlingar
•
•

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

Bildningsnämnden överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ann-Charlotte Olsson (C ), Johan
Söderberg ordf. (S) och Marian Loley (KD).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

