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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 – 14.30

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), Ylva G Karlsson (MP),
Marian Loley (KD)

Beslutande
ersättare

Håkan Björndahl (S), Berit Werner (L) och Leif Strand (C )

Ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Abdikarim Haji Osman (S), Linda Rosenlund (S),
Bo Sivars (M)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom

Utses att justera

Ismaail Mahamed Mahamuud (M) och Leif Strand (C )

Justeringens
plats och tid

Bildningsförvaltningen 2017-03-31
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Justerande

…………………………………
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§8

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
Uppvaktningar
Kerstin Johansson och Sara Söderberg, förskollärare från Trädgårdens förskola,
uppvaktades med anledning av 2016 års arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse som dom
tilldelats av kommunfullmäktige. Kerstin och Sara berättar om sitt arbete med att
skapa en vi-känsla på förskolan.
Elever och lärare från Duveholmsgymnasiets samhällsvetenskapsprogram kom på
tredje plats i tävlingen ”The Battery Challenge” höstterminen 2016. Tävlingen riktar
sig till högstadiet och gymnasiet och handlar om att minska batteriavfallet och spara
på våra gemensamma resurser. Eleverna skapar filmer på max 30 sekunder som ska
uppmuntra andra att använda laddningsbara batterier i stället för engångsbatterier.
Ylva G Karlsson uppvaktas med anledning av sin födelsedag.
Antagning gymnasiet
Helene Björkqvist förv.chef, redovisar statistik över förstahandssökande till
gymnasiet läsåret 2017-2018. Preliminär antagning 3 april, omvalsperiod fram till 17
maj och därefter slutantagning 28 juni.
Analys elevstatistik gymnasieskolan
Helene Björkqvist förv.chef, redovisar analys av gymnasieskolans elevstatistik läsåret
2016-2017. Handlingarna skickades ut till bildningsnämnden tillsammans med
kallelsen.
Hälsofrämjande arbetsplatser
Helene Björkqvist förv.chef, informerar om arbetet inom bildningsförvaltningen med
hälsofrämjande arbetsplatser. En samlad rapport och analys beräknas bli klar i mitten
av maj.
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förv.chef informerar:
• Utredning kring särskoleintegrerade elever i grundskolan
• När vård- och omsorgsprogrammet flyttar till Katrineholms Tekniska College från
höstterminen 2017, kommer namnet Ellwynska skolan att försvinna
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Månadsrapport februari 2017 (BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad månadsrapport februari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är + 9 000 tkr.
Vid denna tid på året är prognosen för helår ytterst osäker. Den prognos som
bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största
säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser
eller förändringar i barn- och elevprognoser.
Den lönesatsning som beslutats för behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger
samt studie- och yrkesvägledare ska finansieras ur fonden för bland annat
volymökningar inom bildningsverksamheten (integrationsfonden), men det kommer
inte att få några negativa ekonomiska konsekvenser för bildningsnämnden, eftersom
vi redan i budget med största sannolikhet är överkompenserade för antalet barn och
elever.
Det är fortfarande osäkert vilka ekonomiska effekter som heltid som norm kommer
att ge. Just nu ser förvaltningen att rektorer i och med heltid som norm måste anställa
exv. elevassistenter på 100 % även om de inte har det behovet då skoldagen inte
omfattar en heltidstjänst. För att fylla tjänsten så får elevassistenten även arbete några
timmar på fritids för att fylla sin dag. Rektorerna är måna om att hålla sin budget och
detta kan då medföra att personaltätheten minskar i skolan och ökar på fritids på sikt.
Ärendets handlingar
•

Månadsrapport bildningsnämnden februari 2017

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms
kommuns gymnasie- och högstadieskolor (BIN/2017:25)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har
bildningsnämnden ett uppdrag tillsamman med KFAB och kommunledningsförvaltningen att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och
högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april
2017.
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ” se över och stärka
säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor (BIN, KFAB och KLF)”
Den genomförda översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i
verksamheterna och att mycket fungerar bra. Samtidigt kan konstateras att på nästan
varje område finns potential för att förbättra kvaliteten ytterligare. Det gäller såväl
inom skolornas ansvar för att, i det dagliga arbetet arbeta förebyggande och förmedla
demokratiuppdraget som inom arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om
säkerheten därutöver ska kunna höjas behöver ett inriktningsbeslut tas. Detta medför i
så fall att särskilda investeringsmedel måste tillföras.
Ärendets handlingar
•

Rapporten Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns
gymnasie- och högstadieskolor

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 11

Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler
(BIN/2017:13)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens redovisning och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommuns budget för 2017 har bildningsnämnden ett uppdrag att i
samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar
för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Av uppdragsbeskrivningen
framgår att förslagen ska kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i mars 2017. I kommunbudgeten återfinns ärendet under
särskilda uppdrag, ”Utredning Sandbäcksskolans behov av lokaler (BIN i samråd med
KFAB och KLF).
För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns
för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig
lösning i Ellwynska skolans lokaler, samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny
idrottshall på 1430 kvm och vidare att ytterligare undervisningslokaler på totalt 800
kvm byggs.
Ärendets handlingar
•

Förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 12

Målbild för Lärmiljön i Katrineholms skolor (BIN/2016:21)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen, med tillägget att uppdra till
bildningsförvaltningen att göra ett redaktionellt tillägg angående ”att stärka det
pedagogiska ledarskapet” under avsnittet ”Målbild – Ledarskap”.
Sammanfattning av ärendet
I ett skede där vi genomför och kommer att genomföra omorganisationer,
ombyggnationer, nybyggnationer och tillbyggnationer inom förskola och skola är det
nödvändigt att skapa en gemensam målbild för vår verksamhet kopplat till lärmiljöer.
Kommunen ska erbjuda en likvärdig utbildning oavsett i vilken förskola eller skola
som våra barn och elever vistas.
Bildningsnämnden beslutade 2016-12-13 §73 om riktlinjer, delaktighet och inflytande
i ärendet ”Nya skolor i Katrineholm” dnr 2016:21. I detta ärende föreslår
bildningsförvaltningen bildningsnämnden fatta beslut om ett förtydligande och en
utvecklande skrivning om just riktlinjerna. Förvaltningens förslag innehåller en
målbild för lärmiljön i Katrineholms skolor vilket även inkluderar lärmiljön för
Särskolan, Kulturskolan och Komtek. Ärendet kan ses som en bilaga till det tidigare
ärendet. Förvaltningen planerar ta fram liknande riktlinjer för lärmiljön i förskolor.
Riktlinjerna ska genomsyra och ligga till grund för planeringen av alla nya lärmiljöer
men också vara en utgångspunkt för planering och förändring av befintliga lärmiljöer.
Övergripande vision
I Katrineholms kommun är lust den drivande kraften för skapande och utveckling –
för liv, företagsamhet och lärande.
Livslångt lärande
Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för ett
livslångt lärande där varje möte är präglat av lust och framtidstro genom att utgå från
individuella förutsättningar och behov. Varje möte är viktigt!
Lärmiljö - definition
Skolan ska bejaka och uppmuntra lärande i alla dess former oavsett tid och plats.
Begreppet lärmiljö är vidsträckt, och omfattar såväl det omgivande samhället och den
digitala världen som miljön i och utanför skolbyggnaden. Skolan ska i första hand
vara en plats för möten, en plats att under pedagogisk ledning lära tillsammans,
bearbeta kunskaper, utmanas och få nya insikter.
I detta dokument behandlas den lärmiljö skolan skall erbjuda. Med lärmiljö avses här
sambandet mellan aktiviteter och fysisk miljö, såväl ute som inne.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•

Bilaga till Nya skolor i Katrineholm: Målbild för lärmiljön i Katrineholms skolor

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef och
Johan Söderberg ordf.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Val av ny politikerrepresentant till programråd
(BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Ewa Fager (S) som ny representant i samhällsvetenskapsprogrammets programråd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att entlediga Inger Hult (L) från
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit politikerrepresentant
i samhälls-vetenskapsprogrammet.
På sammanträdet 2017-02-21 §5, beslutade bildningsnämnden att bordlägga ärendet.
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) föreslår Ewa Fager (S) som ny representant i samhällsvetenskapsprogrammets programråd.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

Val av ny politikerrepresentant till områdesråd
(BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Jesper Ek (L) som representant i Julita skolas
områdesråd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 §10, att enlediga Ludvig Sandin (SD) från
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Han har även varit politikerrepresentant
i Julita skolas områdesråd.
Förslag och yrkanden
Ann-Charlotte Olsson (C ) förslår Jesper Ek (L) som representant i Julita skolas
områdesråd.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 15

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§ 9-18 2017 som fattats på bildningsnämndens
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-03-28.

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 16

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar
från områdesråd och programråd under perioden 9 februari till 15 mars 2017.
Ärendets handlingar
•
•

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

Bildningsnämndens överläggning
Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Helene Björkqvist förv.chef och Johan Söderberg
ordf., svarar på fråga ställd av Marian Loley (KD) angående Valla fritidsbarns
möjlighet att delta på aktiviteter, förlagda till tätorten, exempelvis under sportlovet.
I skolans budget finns särskilt avsatta medel för bussresor.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

