SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BILDNINGSNÄMNDEN

2017-06-13

Blad

1

Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 – 16.30

Beslutande

Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte
Olsson (C) 2:e vice ordförande, Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S),
Christin Hagberg (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Jesper Ek (L),
Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Håkan Björndahl (S) §25, Anette Larsson-Fredriksson (S) §§ 26-33

Ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S) §25, Fathia Gahair (S), Abdikarim Haji Osman (S) §25,
Linda Rosenlund (S), Bo Sivars (M), Milos Smitran (M) §25, Berit Werner (L),
Leif Strand (C ), Ismail Abukar (MP) §25

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef,
Bo Sundahl Lärarförbundet §25

Utses att justera

Tommi Lycke (S) och Ann-Charlotte Olsson (C )
Bildningsförvaltningen 2017-06-16
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§ 25

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns med tillägg av:
• Utredning om integrering av särskoleverksamhet
Uppvaktning
Två gymnasieelever från bygg- och anläggningsprogrammet uppvaktades med varsin
biobiljett med anledning av vinsten i april, i en distriktstävling på Rekarnegymnasiet i
Eskilstuna.
Tony Karlsson (S) uppvaktades med blommor med anledning av sin 50 årsdag. Fathia
Gahair, som också fyller 50 år, kommer att uppvaktas vid ett senare tillfälle.
Från Qualisgranskning i Dylan William-land till eget utvecklingsarbete
Anne-Maj Kihlstrand, rektor Duveholmsgymnasiet, berättar om arbetet med
införandet av BFL, Bedömning För Lärande, på skolan. Det har bland annat varit
viktigt med:
• Samverkan
• Introduktion/utbildning (extern kontakt)
• Avsatt tid för att ge rätt förutsättningar
• Rektors delaktighet
• Hela skolan ska vara med
• Introducera nyanställd personal
• Vara en del i dagliga arbetet, inte ett projekt
Elevhälsan
Leif Ranemo, enhetschef, informerar om elevhälsans arbete, som är ett specialiststöd
till förskolor och skolor. 33 anställda, bland annat skolläkare, skolsköterskor,
skolpsykologer, specialpedagoger och kuratorer.
Leif svarar därefter på frågor bland annat om väntetider för insatser, NPF-kunskap
bland pedagoger och rektorer, utredning särskoleelever, överlämning från förskola till
förskoleklass.
Monika Holen, specialpedagog, berättar om arbetet med en, så kallad, central
elevhälsa. Elevhälsan samarbetar med logopeder, BVC, BUP, barnhälsovården och i
förekommande fall även med socialförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen.
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Inköpsrapport
Helene Björkqvist, förvaltningschef, redovisar inköpsrapporten för första kvartalet
2017, sammanställd av TelgeInköp. De tre områden där vi köpt mest utanför avtal är:
•
•
•

Arbetsplatsservice
IT
Konsulter och externa tjänster

Anledningen kan vara att det saknas avtal eller att inköpsvolymen inte kan påverkas
på grund av till exempel skolplatser i andra kommuner eller andra kommuninterna
mellanhavanden.
Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering
Helene Björkqvist, förvaltningschef, informerar om bakgrund och syfte. All
verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Det ska finnas en plan för jämställdhetsintegrering som stöd i verksamheterna i värdegrundsarbetet och det systematiska
kvalitetsarbetet.
Hälsofrämjande arbetsplatser
Helene Björkqvist, förvaltningschef, redovisar personalkontorets återkoppling efter
att ha träffat alla chefer inom bildningsförvaltningen under våren. Följande
iakttagelser har gjorts som kan påverka arbetsmiljön:
• Arbetsglädje
• Ordning och reda
• Vikarier
• Arbetsorganisation och ledarskap
• Många digitala system
• Stöd i rehab och rekryteringsprocesser
• Kompetensförsörjning
• Saknar arbetsmiljöenkät
Personalkontoret kan inte se någon enskild orsak eller svar på de ökade sjukskrivningstalen, men föreslår följande åtgärder:
• Kompetensutveckling
• Regelbunden uppföljning av personal på skolledarnivå
• Förebyggande sjukpenning
• Uppföljning av rehabärenden
• Arbetsmiljöenkät
• Verksamhetschef samordnar personalärenden
• Eventuellt vikariepooler

Ordförandens sign
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Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist, förvaltningschef, informerar:
• Pia Nygren, ny rektor Forssjö/Strångsjö från augusti
• Martin Lindgren, biträdande rektor samordningsområde Nord från augusti
• Helena Boman, rektor Björkvik, fortsätter samtidigt som biträdande rektor på
Sandbäcken tillsammans med Sara Aldrin
• Anette Håckerström, förskolechef Fågelbo, Ängstugan och Backa förskolor, från
augusti
• ”Mathivation” – elever lär elever i matematik. Ett projekt tillsammans med
Chalmers Tekniska högskola som motiverar, utmanar och engagerar elever i
matematik. Finansieras av SKF.
____________________

Ordförandens sign
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§ 26

Månadsrapport april 2017 (BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad månadsrapport för april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är +5 450 tkr.
I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade
kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr.
Totalt 5 800 tkr.
I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp
och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort.
Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga. Om tilläggsbeloppen
för hösten ligger i nivå med våren blir kostnaden 9 000 tkr högre än budget. Det pågår
ett arbete för att utreda orsakerna till denna ökning.
När nu höstens organisation planeras på enheterna ser kostnaderna för personal ut att
bli högre på grund av heltid som norm.
Ärendets handlingar
•

Månadsrapport april 2017

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Jesper
Ek (L), Helene Björkqvist förv.chef, Ylva G Karlsson (MP), Jörgen Rüdeberg
bitr.förv.chef.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Förslag till utdelning från stipendier och fonder
(BIN/2017:46)
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar om följande utdelning från Katrineholms Tekniska
skolas minnesfond;
49 397 kr till Katrineholms Tekniska College
49 397 kr till KomTek
2. Bildningsnämnden beslutar om följande utdelning från Sköldinge magasinsfond;
2 640 kr till Viktor Andersson
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen föreslår om utdelning ur Ingenjörsförbundet Katrineholms
Tekniska skolas minnesfond samt ur Sköldinge sockens magasinsfond.
Ingen utdelning föreslås ur Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare då
fonden har ett underskott som måste återhämtas innan utdelning sker.
Ingen utdelning föreslås heller ur Lerbo sockens magasinsfond då inga ansökningar
inkommit.
Ärendets handlingar
•
•
•

Ansökan KTS fonden från Komtek
Ansökan KTS fonden från Katrineholms Tekniska College
Ansökan Sköldinge magasinsfond

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S)
och Bo Sivars (M).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 28

Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden
(BIN/2016:118)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna dokumenthanteringsplaner för
• förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, del 2
• gymnasieskola del 3
• samt ändringar i del 1; Övergripande.
Sammanfattning av ärendet
I gällande arkivreglemente är det fastslaget att varje myndighet ska upprätta en plan
som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Vid framtagandet har förvaltningen beaktat SKL:s/Riksarkivets gallringsråd
Syftet med en dokumenthanteringsplan är att - utifrån offentlighetsprincipen - vara ett
stöd vid återfinnande och gallring av handlingar samt ett styrmedel för
administrationen gällande dokumenthantering.
Gallring innebär att arkivets handlingar förstörs, eller att uppgifter som ingår i en
upptagning utplånas. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som
skall gallras och vilka gallringsfrister som skall gälla.
När ställning har tagits till gallringsfrågorna har följande intressen vägts samman:
• Förvaltningens/avdelningens eget behov av information
• De juridiska kraven
• Forskningens och allmänhetens behov.
Ärendets beredning
Synpunkter har inhämtats från administratörer/handläggare, skolledare och
kommunarkivarie.
Ärendets handlingar
•
•
•

Förslag ändringar dokumenthanteringsplan, del 1 Övergripande
Förslag dokumenthanteringsplan, del 2 Förskola, fritidshem, grundskola och
grundsärskola
Förslag dokumenthanteringsplan, del 3 Gymnasieskola

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och
Jesper Ek (L).
____________________

Ordförandens sign
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§ 29

Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av
förskolan (BIN/2017:53)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens redovisning och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
”Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad för utbyggnad av förskolan samt
redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018” redovisas som
bildningsnämndens handling 4-2017
Reservation
Jesper Ek (L) och Marian Loley (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget
tilläggsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Denna handling utgör svar på ett uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en
uppdatering av ett ärende från 2015 som beskriver en långsiktig plan för utbyggnad
av förskolan (och skolan) i Katrineholms kommun samt ett uppdrag till KFAB att
projektera för 80 förskoleplatser som ska stå klara 2018. I ärendet har tillgänglig
statistik uppdaterats. Vidare har behovet av förskoleplatser i kommunens centrala
tätort analyserats stadsdel för stadsdel. Möjlig lokalisering av nya förskoleavdelningar
har inventerats. Slutligen finns ett förslag på hur en fortsatt utbyggnad av förskolan
stegvis kan genomföras. En mer utförlig analys har presenterats bildningsnämnden i
juni 2017. Den analysen utgör statistiskt underlag för denna handling. En utbyggnad
kan ha två syften; dels att bereda plats för ökade barnkullar och dels att minska
barngruppernas storlek. I det senare fallet måste barnpengens storlek ökas så att inte
personaltätheten per avdelning utarmas.
Uppdrag
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har
bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017. Dessutom
besvaras i ärendet ett uppdrag till KFAB att i samverkan med bildningsförvaltningen
projektera för förskoleplatser för 80 barn, och dessa platser ska stå klara 2018.
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen presenterade våren 2015 en långsiktig planering,
bland annat för förskolor. Utgångspunkten var att utifrån befolkningsprognoser
stegvis planera för år 2020, 2025 och 2030 med befolkningsmålet 40 000 invånare
2030. Arbetet skedde i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen samt även KFAB.
Ordförandens sign
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Underlag bestod av statistik samt kartläggning av möjlig tomtmark för nybyggnation
alternativt utbyggnad av befintliga lokaler.
Sedan 2013 har beslut tagits om utbyggnad av sammanlagt minst 24 avdelningar på
förskolorna. Av dessa 24 avdelningar har nu 20 öppnats och ytterligare två
avdelningar är beslutade. De återstående avdelningarna byggs för närvarande på
Skogsborgsskolans område men beslut har tagits att ställa om dem till grundskola
utifrån den platsbrist som råder på Skogsborgsskolan.
Ärendets handlingar
•
•

Utredningsunderlag – Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018
Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef ,
Christin Hagberg (S), Johan Söderberg (S), Tony Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M),
Jesper Ek (L), och Marian Loley (KD).
Förslag och yrkanden
Jesper Ek (L), tillsammans med Marian Loley (KD) yrkar att förskolan i Katrineholm
byggs ut med minst 20 avdelningar fram till 2020 samtidigt som man behåller
personalbemanningen per avdelning på samma nivå som idag.
Vi i Liberalerna och Kristdemokraterna har länge drivit frågan om utbyggnad av
förskolan i Katrineholm. Tyvärr har det gått alldeles för sakta, idag har vi ca 1906
barn inskrivna i den kommunala förskolan som har 94 avdelningar. Det blir i snitt
20,27 (3,4 tjänster) barn per avdelning. Barnen är vår framtid och vi anser att vi måste
påtala för kommunstyrelsen att man i framtagandet av budget för 2018-2020 bygger
ut förskolan rejält med minst 20 nya avdelningar samtidigt som man behåller
personalbemanningen på samma nivå som idag (3,4) per avdelning, alltså personalen
ska ligga kvar på samma nivå och barnpengen måste höjas med ca 20.000 kr per
barn/år.
Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Jesper Eks (L) och Marian Loleys (KD)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordförande ställer sitt eget förslag mot Jesper Eks (L) och Marian Loleys (KD)
förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________
Ordförandens sign
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§ 30

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan
pedagogisk verksamhet, C Företaget Dagbarnvårdare
(BIN/2017:37)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner C Företagets ansökan om att få starta pedagogisk
omsorg under förutsättning att:
• Lokalen där verksamheten planeras starta blir godkänd
• Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa
• Giltiga samt anmärkningsfria utdrag ur belastningsregister för de två
anställda lämnas in
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 har fått in nödvändigt underlag från C Företaget och
bildningsförvaltningen anser att C företagets mål och värdegrund överensstämmer
med skollagen (2010:800).
Bildningsförvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen anser att C Företagets mål och värdegrund överensstämmer
med skollagen (2010:800).
Ärendets handlingar
•

Ansökan från C Företaget om att starta enskild pedagogisk omsorg i Katrineholms
kommun

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jörgen
Rüdeberg bitr.förv.chef, Christin Hagberg (S) och Helene Björkqvist förv.chef.
____________________

Ordförandens sign
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§ 31

Utredning om integrering av särskoleverksamhet
(BIN/2017:65)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsförvaltningen uppdras att utreda hur en framtida integrering/inkludering av
grundsärskolan i Katrineholms kommun kan genomföras.
Ärendebeskrivning
I uppdraget ingår att ta fram en projektplan som beskriver hur utredningen ska
genomföras, där särskild vikt ska läggas på hur personal, vårdnadshavare och andra
intressenter blir delaktiga i arbetet och hur övrig omvärldsbevakning ska ske.
Projektplanen ska återrapporteras till bildningsnämnden i augusti och resultatet av
utredningen presenteras för nämnden senast vid decembersammanträdet 2017.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L),
Anette Larsson Fredriksson (S) och Fredrik Ahlman (M).
Förslag och yrkanden
Ordförande Johan Söderberg (S) föreslår att bildningsnämnden uppdrar till
bildningsförvaltningen att utreda hur en framtida integrering/inkludering av
grundsärskolan i Katrineholms kommun kan genomföras.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-13

12

§ 32

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§25-29 2017, som fattats på bildningsnämndens
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-06-13

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 33

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 31 maj 2017.
Ärendets handlingar
•
•

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

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

