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Plats och tid

KTS-salen, kl. 13:00 – 16.45

Beslutande

Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf., Tony
Karlsson (S) §29, Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S), Kenneth Svahn (M), Victoria
Barrsäter (C ) Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP)

Beslutande ersättare

Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), Sylvia Clason (L), Joakim Truedsson (S) §§ 30-36

Ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Mohammed Ali (S),

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Eva Sjögren van Berkel enhetschef §29, Ola Stenliden verksamhetschef §29,
Jonas Karlsson rektor §29, Arijana Bajric Gredelj kvalitetsstrateg §29, Bo Sundahl Lärarförbundet
§§29-33

Utses att justera

Tommi Lycke (S) och Inger Hult (L)

Justeringens
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Bildningsförvaltningen 2020-10-02
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§ 29

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes.

Kulturskolan i Katrineholm
Eva Sjögren van Berkel, ny kulturskolechef sedan april 2020, presenterar sig och berättar
därefter om Kulturskolans olika verksamheter.
 Skapa – bild och form
 Måla
 Agera – teater- och musikalkurser
 Spela intrument
 Sjunga – i grupp eller enskilt
 Dansa (musikal, kulturmix)
 Skriva – kreativt skrivande
 Fördjupningskurser i musik och musikal
Nyheter läsåret 2020/2021 är:
 Slöjd som ämneskurs
 Generationskurser i teater och dans
 Två teaterkurser och kortkurs i bild och form i Julita
Öppen kulturskola för barn och ungdomar mellan 6-15 år på lördagar och skollov med
möjlighet att prova på olika kulturaktiviteter. Verksamheten, som finansieras av bidrag
från Kulturrådet, är gratis för deltagarna.
Kulturskolan och KomTek bidrar till grundskolans och grundsärskolans måluppfyllelse
bland annat genom:
 Kulturfredag – alla årskurs 2 elever kommer till Kulturskolan och har musik, bild och
teater under en 6-veckorsperiod
 Många skolor klarar musikämnet via Kulturskolan eftersom de inte har legitimerade
musiklärare
 Teknikundervisning sker delvis på KomTek
 Musikundervisning och dansmatte i grundsärskolan
 Obligatorisk brandskyddsutbildning för årskurs 1 i samarbete med
Räddningstjänsten
 Språkutvecklande arbete i förskoleklass
Kulturskolan samarbetar även med förskolan genom musiklek för förskolegrupper,
språkutveckling med lärare som samtidigt är kompetensutveckling för pedagogerna
samt berättande och musik på Familjecentralen.
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Plan för Katrineholms kommuns utbildningar på
introduktionsprogrammen
Ola Stenliden verksamhetschef och Jonas Karlsson rektor, redovisar planen för
utbildningar på introduktionsprogrammen läsåret 2020/2021.
Planen för utbildningen ska enligt skollagen innehålla uppgfiter om utbildningens syfte
och huvudsakliga innehåll samt om utbildningens längd. Planen fastställs och beslutas
av verksamhetschefen för gymnasieskolan på delegation av bildningsnämnden. Planen
revideras årligen.
Katrineholms kommuns gymnasieskolor erbjuder fyra olika introduktionsprogram för
elever som ännu inte är behöriga till nationellt program. De fyra programmen är:
 Programinriktat val (IMV) – 1-årig, men kan förlängas upp till 3 år
 Språkintroduktion (IMS) – 1-2 år
 Yrkesintroduktion (IMY) – 2 år
 Individuellt alternativ (IMA) – 1-4 år
En individuell studieplan ska upprättas för samtliga elever. Den ska vara anpassad efter
varje elevs behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och samverkan med berörda instanser. Det innebär att den individuella
studieplanens längd kan variera. För elever som ska fortsätta sin utbildning på
introduktionsprogrammen nästkommande läsår ska planen revideras inför läsårsslut.
För nya elever ska planen utformas senast en månad efter skolstart.

Systematiskt kvalitetsarbete ViSKA-modell
Arijana Bajric Gredelj, kvalitetsstrateg, informerar om bildningsförvaltningens
kvalitetsarbete. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att ta fram tydliga rutiner för
kvalitetsarbetet. Huvudmannen ska även se till att uppföljning av kvalitetsarbetet sker
genom både dokumentation och dialog. Uppföljning ska ske både på enhets- och
huvudmannanivå. Därför har bildningsförvaltningen tagit fram en egen modell för
systematiskt kvalitetsarbete – ViSKA.
ViSKA-modellen bygger på tre grundläggande komponenter: struktur-, process- och
resultatkvalitet. Dessa tre komponenter förstärks med olika typer stödmaterial.
Stödmaterialet har direkt koppling till de tre stegen som modellen består av. Som ett
komplement till modellen finns även en metodbank och utbildningspaket att tillgå där
ett flertal verktyg och arbetssätt finns tillgängliga och anpassade för de olika stegen i
processen.
ViSKA-modellen omfattar bildningsförvaltningens samatliga verksamheter: förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymansiesärskola, barn- och elevhälsa,
kulturskola, KomTek och mottagningsenhet. Med undantag för Kvalitetshandboken är
samtliga huvud- och stödunderlag verksamhetsunika. ViSKA-modellen bygger med andra
ord av nio olika verksamhetsanpassade modeller med tillhörande stödmaterial.
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Kvalitetsplanen är steg 1 i kvalitetsarbetet och görs inför varje nytt läsår. Där redovisas
nulägesbedömning, identifierade framgångsområden och identifierade
utvecklingsområden.
I steg 2 återfinns kvalitetsdialoger som genomförs fyra gånger per år. I detta steg görs
uppföljning och analys av områden som huvudmannen identifierat som väsentliga
områden att följa upp inom hela verksamheten.
Steg 3 i modellen är kvalitetsrapport. I kvalitetsrapporten summeras det gångna året. I
detta steg görs analys av verksamhetens resultat, genomförda insatser och uppnådda
effekter beträffande måluppfyllelsen inom identifierade utvecklingsområden.
För att stärka analyser och uppföljningar som görs under året finns olika stödunderlag.

Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar:
 Corona – ny information skickades ut till elever och vårdnadshavare den 18
september. Fortsatt gäller: tvätta händerna – håll avstånd – stanna hemma om du är
sjuk
 Statsbidrag karriärtjänster pott 2 – extra tilldelning 10 000 kr/månad till förstelärare
som arbetar på särskilt utvalda skolor. Dialog pågår med fackliga företrädare.
 Dataskyddsombudets rapport – förvaltningen jobbar med de åtgärder som nämns i
rapporten samt att förstärka personalens kompetens.

Upphandlad vikarieförmedling
Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef, redovisar den uppföljning som är gjord
gällande upphandlad vikarieförmedling.
Förarbetet inför upphandlingen påbörjades 2018 och avgjordes i början av 2019.
Företaget Humly (tidigare Studentvikarie) vann upphandlingen, Pedagogpoolen i andra
hand och Lärarjouren i tredje hand. Samarbetet startade från april 2019.
Skolornas och förskolornas bedömning är bland annat att företaget har bra kundfokus,
god leveranssäkerhet och att det är god kvalitet på vikarierna. Att det finns en
vikarieförmedling är avgörande för att verksamheten ska fungera.
____________________
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BIN/2019:67 042

Bildningsnämndens delårsrapport 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2020.
Bildningsnämndens delårsrapport 2020 redovisas som protokollsbilaga 5-2020.

Sammanfattning av ärendet
Corona pandemin bidrog till att sjukfrånvaron under våren var hög bland både barn,
elever och personal. Kommunens förskolor och skolor har drabbats olika hårt av Corona
pandemin. På vissa skolor har exempelvis undervisning i svenska som andraspråk eller
specialundervisning fått stå tillbaka då lärare behövt hoppa in i ordinarie klasser. På
samma sätt har fritids i högre utsträckning fått bedriva omsorg och
undervisningsuppdraget har fått stå tillbaka. Fler rektorer vittnar om att det många
gånger är de elever som har störst utmaningar i skolan som har drabbats hårdast av
pandemin. I flera fall är det också just dessa elever som har haft störst frånvaro från
skolan under våren samtidigt som det är de som har svårast att tillgodogöra sig
hemstudier. För att stödja de elever som drabbats hårdast av pandemin sker stärkt
uppföljning av frånvaro, extra stöd tillsätts vid behov och lovskolor införs även på
gymnasieskolan.
Det kan konstateras att beredskapen för digital undervisning var god inom både
grundskola och gymnasieskola redan innan pandemin. Detta innebar att endast mindre
inköp av exv. mobila bredband behövde ske för att kunna genomföra
distansundervisning inom gymnasieskolan. Det kan konstateras att den digitala
kompetensen har ökat på vissa skolor då pandemin tvingade fram en snabb utveckling
inom detta område.
Trots Corona pandemin har måluppfyllelsen för flera av de kommunala resultatmålen
förbättrats. Bildningsförvaltningen bedömer i dagsläget att resultatmålet "Trygg och
utvecklande förskoleverksamhet" inte kommer att nås helt och hållet under året. Flera
av indikatorerna visar en positiv utveckling men det är svårt att minska barngruppernas
storlek ytterligare med dagens resurstilldelning.
Kostnaderna för skolgång för placerade barn och unga ökade under våren. Flera
placeringar skedde under slutet av mars vilket bidrog till kostnadsökningen. Beroende
på hur länge dessa placeringar pågår kan det blir svårt att nå resultatmålet "Kommunens
kostnader för placeringar ska minska" för året.
Många medarbetare inom av bildningsförvaltningens verksamheter var vid ett eller flera
tillfällen frånvarande på grund av sjukdom under Coronapandemins intensivaste period
(mars-maj). Detta har gjort att sjukfrånvaron har ökat från 6,4% (delår 2019) till 7,9%
(delår 2020). Tydligt är dock att det är den korta sjukfrånvaron som har ökat.
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Ärendets handlingar


Delårsrapport 2020

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Sylvia
Clason (L), Inger Hult (L), Fredrik Ahlman (M), Johan Söderberg (S), Johanna Siverskog
ekonom, Alexander Forss (KD) och Joakim Truedsson (S), Victoria Barrsäter (C ).
_________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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BIN/2020:60 046

Förslag utdelning bildningsnämndens kvalitetspris
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att kvalitetspriset 2020 går till två medarbetare på förskolan
Tjädern, Helén Frostö och Annelie Skoog, för deras innovativa arbete med barn i behov
av stöd inom det neuro-prykiatriska spektret.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningens 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.
Kriterium för priset är kvalitetssäkrande åtgärder som inom bildningsnämndens
samtliga pedagogiska verksamheter bidragit till barns utveckling och/eller elevers ökade
måluppfyllelse.
Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till ändamål som främjar
arbetslagets/gruppens arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns
utveckling och/eller elevers resultat.
Sista ansökningsdag var den 1 juli. Tre nomineringar har kommit in varav två berör
samma förskola.
 Örnens förskola – projektet hållbar utveckling
 Helene Frostö och Annelie Skoog förskolan Tjädern - samarbete med habiliteringen
och familjer för att genomföra IBT och MBT träning med barn som under
förskoletiden diagnostiserats med autism.

Ärendets handlingar




Nominering arbetslag förskolan Örnen
Nominering Helene Frostö och Annelie Skoog förskolan Tjädern
Nominering arbetslag förskolan Tjädern

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
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Ordförandens förslag
Johan Söderberg (S) föreslår att kvalitetspriset 2020 tilldelas Helén Frostö och Annelie
Skoog med motioveringen:
Bildningsnämndens kvalitetspris 2020 går till två medarbetare på förskolan Tjädern,
Helén Frostö och Annelie Skoog, för deras innovativa arbete med barn i behov av stöd
inom det neuro-psykiatriska spektret.
Med hjälp av digitala verktyg samt med metoder, som vilar på vetenskaplig grund och
beprövad forskning, har Helén Frostö och Annelie Skoog framgångsrikt utvecklat
pedagogiken, vilket haft påtagligt goda effekter på barns utveckling såväl språkligt som
socialt. De metoder som används är IBT- och KBT-träning. Ett digitalt verktyg med tecken
som stöd har varit ett viktigt redskap i arbetet.
Pedagogerna har även, med stöd av rektor, haft handledning och bidragit till kollegialt
lärande på hela förskolan Tjädern samt har för närvarande handledning och stöd även
för personalen på Björkviks förskola.
En förhoppning är att utvecklingsarbetet kan delges förskoleklassen vid övergång till
grundskola för att säkra att de positiva effekterna består för den aktuella barngruppen.
____________________

Beslutet skickas till: pristagare, ekonom bildningsförvaltningen

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
§ 32

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-29

9 (14)

BIN/2020:81 634

Beslut ansvarig Lex Maria anmälan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse skolläkare Robert Marton och skolpsykolog Frida
Rondin som ansvariga för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. §5 ska vårdgivaren (bildningsnämnden)
anmäla händelser som har medfört, eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt 3 kap. §7 ska en vårdgivare snarast
anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit
verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att delegera ansvaret för
anmälningsskyldigheten, i enlighet med Lex Maria, till skolläkare Robert Marton och
skolpsykolog Frida Rondin.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
_________________
Beslutet skickas till: Barn- och elevhälsan
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BIN/2020:21 000

Synpunkter "Riktlinjer för Katrineholms kommuns
minoritetspolitiska arbete 2020-2023"
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända
det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Remiss av anvisning Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete har
skickats till bildningsnämnden för synpunkter.
Bildningsförvaltningen har idag undervisning på fyra av de fem minoritetspråken. I några
språk sker detta genom fjärrundervisning då lärare inte finns att tillgå i kommunen.
Undervisning finns för närvarande i två samiska dialekter, nämligen nordsamiska och
lulesamiska. Vidare undervisas i meänkieli finska och romani chib. Någon undervisning i
jiddisch är för närvarande inte aktuell.
I skolans uppdrag ingår att, i all undervisning, aktivt motarbeta fördomar och
diskriminering. Förvaltningen har som stöd för detta arbete en jämställdhetsstrateg som
stöttar skolenheterna i att upprätta liksbehandlingsplaner i enlighet med skollagen.

Ärendets handlingar


Remiss Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete

____________________
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BIN/2020:7 629

Förslag yttrande över motion om buller i förskolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ), Inger Hult (L) och Sylvia Clason (L) reserverar
sig mot besltet.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som rör buller i förskolan. I motionen framhålls att arbetsmiljölagen
inte omfattar ljudmiljön för barn i förskola. Utifrån detta yrkar motionärerna att ett antal
åtgärder vidtas.
I en artikel i Svenska Dagbladet 2019-11-21 framhålls att små barn under sex år inte
omfattas av gällande arbetsmiljölagstiftning beträffande buller. I industriell miljö är
gränsvärdet 85 decibel och små barn utsätts ofta för 84 till 85 decibel enligt en studie av
forskaren Kerstin Persson Wayes. I skolan omfattas däremot elever och personal av
arbetsmiljölagstiftningen.
Mot denna bakgrund yrkar motionärerna på:
 att det genomförs en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen
beträffande buller i kommunens förskolor.
 att ett åtgärdspaket tas fram utifrån utredningens resultat.
 att hänsyn tas till buller beträffande lagstiftning men även kända fakta utanför
lagstiftningen vid byggandet av nya förskolor.
 att redovisa hur man tänker förändra arbetsmiljön beträffande påverkan utifrån
höga bullernivåer.
Bildningsförvaltningen redovisar de åtgärder som vidtas i såväl befintliga lokaler som vid
nybyggnation.
 Mekaniskt buller – varje år genomförs besiktning av förskolans lokaler
 Barnbuller – ansvaret delas mellan rektor och personal å ena sidan och
förvaltningen, kommunen och fastighetsägaren å den andra sidan
 Bullerdämpande åtgärder – investeringsmedel avsätts varje år
 Nybyggnation – miljöcertifieringssystem med namnet ”Miljöbyggnad” tillämpas

Ärendets handlingar


Motion ”Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen”
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD), Jörgen
Rüdeberg bitr.förv.chef, Sylvia Clason (L), Victoria Barrsäter (C ), Johan Söderberg (S),
Fredrik Ahlman (M) och Tommi Lycke (S).
Vid dagens sammanträde framkom att motionen bara har två att-satser att ta ställning
till, nämligen:
1. att hänsyn tas till buller beträffande lagstiftning men även kända fakta utanför
lagstiftningen vid byggandet av nya förskolor.
2. att redovisa hur man tänker förändra arbetsmiljön beträffande påverkan utifrån
höga bullernivåer.
De två första att-satserna som det hänvisas till i sammanfattningen av ärendet tillhör en
annan motion från 2017.
Förslag och yrkanden
Alexander Forss (KD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand
bifall till motionen.
Victoria Barrsäter (C ) yrkar att punkt ett i motionen ska anses vara besvarad samt bifall
till punkt två i motionen.
Johan Söderberg (S), tillsammans med Tommi Lycke (S) och Fredrik Ahlman (M) yrkar att
ärendet ska avgöras idag och bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter propositon på (i följande ordning) sitt eget, med fleras, yrkande,
Alexanders Forss (KD) yrkande och sist Victoria Barrsäters (C ) yrkande och finner att
bildningsnämnden beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
____________________
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§ 35

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§ 28-31, som fattats på bildningsnämndens vägnar
med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar


Redovisade delegationsbeslut 2020-09-29

_________________
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§ 36

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 15 augusti till
18 september. Inga inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och
programråd under samma period.

Ärendets handlingar


Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

_________________

Ordförandens sign
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