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§ 59

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns med tillägg under ärendet
Månadsrapport att även november månad kommer att redovisas.
Katrineholms sommarskola
Jenny Skarstedt från kulturförvaltningen och Jennelie Örtendahl danspedagog berättar
om sommarskolans verksamhet.
Sommarskolan har arbetat i sin nuvarande form sedan 2013. Skolan, som är frivillig,
vänder sig till elever i årskurs 6-8 som inte klarat målen för godkänt i svenska,
svenska-A, engelska och matematik. Behöriga lärare och estetiska pedagoger jobbar i
team. Metoder och logistik har utvecklats över tid och utifrån utvärderingar från
deltagare och i samråd med medarbetare. Utbildningen är inte betygsgrundande eller
betygsändrande utan fokus har lagts på lust att lära. Det finns forskning som visar på
att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande.
Inkludering / integrering av grundsärskolan
Margaretha Norling verksamhetschef, redovisar en delrapport av bildningsnämndens
uppdrag att utreda integrering av särskoleverksamhet. Projektplanen redovisades för
nämnden i augusti.
Hon tar bland annat upp följande:
• Är skollagen integrerande?
• Olika timplaner för grundskolan och grundsärskolan
• Vad är inkludering? Är inkludering effektivt? Hur ser läraren på inkludering?
Vilka faktorer gynnar inkludering?
• Olika framgångsfaktorer
Arbetsgruppen kommer att gå vidare med omvärldsspaning och undersökning av hur
elever, föräldrar, personal, förvaltningsledning och politiker tänker runt möjligheter
och risker med inkludering och i värsta fall exkludering.
Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Helene Björkqvist informerar:
• Arbetet med brandskydd och brandskyddspolicy
• Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöinspektioner på förskolor
• Ny personal:
o Erik Öberg, rektor Lindengymnasiet
o Peter Karlsson, rektor Duveholmsgymnasiet 1
o Helena Olsson, enhetschef Elevhälsan
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Pågående rekryteringar:
o Rektor Sandbäcksskolan
o Verksamhetschef år 7-9 och gymnasieskolan
Planerad analysdag för skolledare och bildningsnämnden 2018-05-08 (förmiddag
före nämndsammanträdet)

____________________
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§ 60

Månadsrapport oktober och november 2017
(BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisade rapporter för oktober och november 2017.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är + 3 550 tkr. Prognosen är baserad på att bildningsförvaltningen
får full täckning för den extra lönesatsning som gjordes i år. I prognoserna för
enheterna har det gjorts en preliminär beräkning gällande kompensationen för den
extra lönesatsningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förskolan har en samlad prognos på -600 tkr
År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +1 300 tkr
Prognosen för år 7-9 är -2 300 tkr
Prognosen för grundsärskolan är -700 tkr
Prognosen för gymnasieskolan är +1 350 tkr
Prognosen för gymnasiesärskolan är +300 tkr
Prognosen för gemensamman verksamheter är +600 tkr
Prognosen för förvaltningscentralt är +900 tkr
Prognosen för resursfördelningen är +2 550 tkr
Prognosen för bildningsnämnden är +150 tkr

Ärendets handlingar
•
•

Månadsrapport bildningsnämnden oktober 2017
Månadsrapport bildningsnämnden november 2017

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom.
____________________
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§ 61

Förslag fördelning av internbudget 2018 (BIN/2017:78)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2018, i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 §186 och att fastställa den däri angivna
driftsbudgetramen för 2018 enligt följande:
Budget 2017

Budget 2018

Netto
Nämnd

Intäkter
1 445

Netto

-

1 345

1 345

1 631

71 573

69 942

Förvaltningsledning
och administration

65 546

Skolskjutsar och
reseersättning

18 175

-

18 175

18 175

Kommuninterna
tjänster

149 540

-

158 568

158 568

Komtek

-

Kostnader

1 434

-

50

1 412

1 362

Kulturskola

10 945

-

1 456

12 400

10 944

Modersmål och
studiehandledning

12 112

-

11 229

11 229

Kartläggningsenheten
Bryggan
Elevhälsa

1 000

-

2 000

2 811

811

22 428

-

300

23 831

23 531

Studie- och
yrkesvägledning

4 170

-

4 259

4 259

Andra gemensamma
verksamheter

3 097

-

4 799

4 799

-

-

900

900

Alla ska med
Förskola inkl.
pedagogisk omsorg

124 180

-

25 914

161 944

136 030

12 356

-

13

13 706

13 693

178 950

-

12 597

185 531

172 934

Grundsärskola

22 830

-

9 353

34 570

25 217

Fritidshem

34 328

-

9 298

41 268

31 970

Gymnasieskola

82 420

-

35 819

113 065

77 247

9 150

-

6 900

16 045

9 145

506

-

506

506

41 156

-

41 374

41 374

795 768

-105 331

919 311

813 980

Förskoleklass
Grundskola

Gymnasiesärskola
Fritidsgårdar
Tilläggsbelopp
Totalt
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Reservation
Jesper Ek (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas alternativa
förslag till budget som yrkades på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-20
§186.
Bildningsnämndens plan med budget 2018 redovisas som bildningsnämndens
handling 7-2017.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 kommer bildningsförvaltningen att på olika sätt prioritera insatser för att
vara Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och
behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bland annat vill bildningsförvaltningen
fortsätta att uppmuntra personal att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Särskilt
prioriterade är ämnesområden där kommunen har brist på personal. För att möjliggöra
nedsättning i tid för dessa personer vill bildningsnämnden avsätta 1,5 mnkr för detta
ändamål 2018. Bildningsförvaltningen kommer även att fortsätta att arbete med olika
insatser för att minska sjukskrivningstalen i förskolan. Bland annat vill
bildningsförvaltningen erbjuda personal i förskolan hälsoundersökning som en del i
ett hälsofrämjande arbete.
Från hösten 2018 planerar bildningsförvaltningen att samla alla verksamheter som rör
elever som av olika skäl behöver ha sin skolgång placerad i särskild
undervisningsgrupp eller elever som befinner sig i hemmet istället för i skolan under
en och samma rektor och en enhet, en så kallad resursskola.
Resursskolan kommer att ansvara för elever från grundskola och gymnasieskola dvs
så länge eleverna finns inom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet i resursskolan
kommer att kännetecknas av stor flexibilitet där skolan möter varje individ utifrån
hens förutsättningar. Resursskolan kommer till sitt förfogande ha elevcoacher, lärare,
fritidsledare, SYV och elevhälsans olika specialfunktioner.
Under hösten 2017 har PWC gjort en utredning gällande ekonomistyrningen inom
gymnasie- och gymnasiesärskolan i Katrineholm. Beroende på vilka
förbättringsområden utredningen kommer att peka på så kommer det att behöva
tillskapas aktiviteter under 2018.
Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad. Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt
18 nya förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska ytterligare cirka 200
förskoleplatser öppnas. De nya platserna skapas vid Bäverhyddan/Junibacken,
Karossen och Örnen.
Ärendets handlingar
•

Nämndens plan med budget 2018
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef,
Johanna Siverskog ekonom, Jesper Ek (L), Bo Sivars (M), Johan Söderberg (S),
Christin Hagberg (S), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Bo Sundahl Lärarförbundet,
Ismail Abukar (MP).
____________________
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§ 62

Bidragsbelopp 2018 för verksamheter som bedrivs i
extern regi (BIN/2017:116)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs
i extern regi:
Verksamhet

Extern regi kommuner Extern regi friskolor

Förskola

102 964 kr

109 142 kr

Lyckebobarnen

-

110 467 kr

Kotten

-

109 245 kr

Förskoleklass

51 700 kr

54 802 kr

Grundskola år 1-6

73 476 kr

77 884 kr

Kunskapsskolan 1-6

-

76 857 kr

Grundskola år 7-9
Kunskapsskolan 7-9

82 849 kr

87 820 kr

-

86 389 kr

Fritidshem

29 528 kr

31 299 kr

Fritidshem grundsärskola

123 684 kr

-

Grundsärskola år 1-6

269 624 kr

-

Grundsärskola år 7-9

276 909 kr

-

Grundsärskola träningsskola år 1-6

377 390 kr

-

Grundsärskola träningsskola år 7-9

384 675 kr

-

Extern regi
kommuner

Program

Extern regi
friskolor

Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon

106 998 kr

113 418 kr

El- och energiprogrammet

104 963 kr

111 261 kr

Ekonomiprogrammet

68 482 kr

72 591 kr

Estetiska programmet exkl. inriktningen musik

90 322 kr

95 742 kr
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Estetiska programmet inriktningen musik

157 294 kr

166 731 kr

Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport

141 743 kr

150 247 kr

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

153 189 kr

162 380 kr

Handels- och administrationsprogrammet

84 129 kr

89 177 kr

Hotell- och turismprogrammet

91 379 kr

96 862 kr

Industritekniska programmet

237 753 kr

252 018 kr

Introduktionsprogrammet

110 422 kr

117 047 kr

Introduktionsprogrammet inriktning språk

93 470 kr

99 078 kr

Naturvetenskapsprogrammet

81 013 kr

85 874 kr

120 134 kr

127 342 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet

66 364 kr

70 346 kr

Teknikprogrammet

88 762 kr

94 088 kr

VVS- och fastighetsprogrammet

107 501 kr

113 951 kr

Vård- och omsorgsprogrammet

77 799 kr

82 467 kr

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gymnasiesärskola nationella programmet

241 620 kr

-

Gymnasiesärskola individuella programmet

317 039 kr

-

Gymnasiesärskola IPC, IPD

628 509 kr

-

Sammanfattning av ärendet
Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från
likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bidragets storlek.
Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av
tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän
förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär
att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

Ordförandens sign
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Tilläggsbelopp
Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskilt barn/elev med
neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till
elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå.
Extra ersättning
Utöver bidragsbeloppet utgår en extra ersättning för elever i följande grupper:
Extra ersättning

Kr/elev/år

AST gruppen Skogsborgsskolan år 1-6

177 819 kr

AST gruppen Tallåsskolan år 7-9

177 819 kr

AST grupp gymnasiet IA1

177 819 kr

Gymnasieskolan programinriktat individuellt val
Gymnasieskolan yrkesintroduktion

8 852 kr
31 386 kr

Ärendets handlingar
•
•

Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp 2018
Bidragsbelopp externa utförare 2018

____________________
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§ 63

Förslag utdelning av Bildningsnämndens kvalitetspris
2017 (BIN/2017:69)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens kvalitetspris 2017 tilldelas Forssjö skola för ett föredömligt
utvecklingsarbete inom digital pedagogik.
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. I år riktades priset mot
matematik, språk och digitala verktyg.
Ansökningstiden förlängdes till 2017-10-31. Två ansökningar har inkommit.
Ärendets handlingar
•
•

Nominering av läraren Sofia Norén Berglund
Ansökan från Forssjö skola

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L),
Agneta Svallin sekr. och Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef.
Ordförandens förslag
Johan Söderberg (S) föreslår att Forssjö skola tilldelas kvalitetspriset 2017, med
följande motivering:
Forssjö skolas pedagoger tog vid läsårsstart 2016 beslut om att sätta upp digital
pedagogik som sitt verksamhetsmål och fokus. Detta skedde mot bakgrund av att
skolans elever samtidigt försågs med ett eget digitalt verktyg.
Under ledning av en pedagog med särskilt utvecklingsuppdrag, så kallad digital
lärspridare, har regelbundna arbetsmöten med fokus på kollegialt digitalt lärande
genomförts. Den digitala pedagogiken har successivt kopplats till läroplanens mål och
till utveckling av formativ bedömning. Utvecklingsarbetet har gått från ett försiktigt
testande av digitala stödfunktioner till ett medvetet digitalt förhållningssätt i
klassrummet. Det ämnesövergripande perspektivet i undervisningen har stärkts vilket
bland annat regelbundet synliggörs på sociala medier. Pedagogerna har med digitalt
stöd utvecklat elevernas skriftliga förmåga. Detta har mynnat ut i ett e-bibliotek där
eleverna ges möjlighet att publicera sina texter vilket varit mycket
motivationshöjande och medfört att kvaliteten höjts. Elevernas möjlighet till
inflytande har utvecklats genom att IKT-ambassadörer har utsetts i varje klass.
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Dessa har träffats med lärspridaren och de har tillsammans planerat fortsatta
aktiviteter vilket exempelvis mynnat ut i att eleverna nu deltar i att arrangera olika
digitala event. De utgör även teknikstöd till såväl kamrater som personal.
Det är ännu för tidigt att genomföra någon systematisk utvärdering av
utvecklingsarbetet men de uppföljningar som regelbundet görs vittnar om en hög grad
av tillfredställelse hos såväl elever som personal. Kommunens vision ”Läge för liv
och lust” manifesteras på Forssjö skola genom ett genuint Levande lustfyllt lärande!
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-12-12

13

§ 64

Revidering bildningsnämndens delegationsordning
(BIN/2015:3)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla från och
med den 1 januari 2018.
Bildningsnämndens delegationsordning 2018-01-01 redovisas som
bildningsnämndens handling 8-2017.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande delegationsordning gäller från 2016-11-15. Bildningsförvaltningen har
gjort en översyn och föreslår några förändringar. Bland annat förändring av delegat i
några ärendetyper, tillägg av några ärendetyper, förtydligande av ansvar för
arbetsmiljö och brandskydd, samt förslag på några ärendetyper som inte behöver
anmälas till nämnden.
Ärendets handlingar
•

Förslag reviderad delegationsordning

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________
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§ 65

Rutin för prioritering vid skolval (BIN/2017:102)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar om rutiner för prioritering för att uppfylla
vårdnadshavares önskemål. Om en skola inte har plats för samtliga elever som önskat
gå där måste kommunens egna tillämpningsregler träda in. Eleverna prioriteras enligt
nedanstående ordning, som ska gälla från och med 2017-12-12:
•
•
•
•

Elever i behov av särskilt stöd, efter individuell prövning
Syskonförtur
Boende inom upptagningsområdet
Relativ närhet

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen för tidsperioden 2015-2018 framgår tydligt att vi genom
vidareutveckling av e-tjänster och e-förvaltning ska förbättra servicen till invånare
och företag. Som ett led i detta har redan ett antal e-tjänster införts som till exempel
IST Lämna Hämta, IST Skolbyte med flera. När det nu blir dags för skolval inför
förskoleklass samt till åk 7 kommer även detta att föras in i vår e-tjänst.
Utifrån detta behöver också rutinerna för skolval genomlysas och förändras.
Nedanstående förslag handlar om urvalet som sker om en skola måste säga nej till en
ansökan om plats på grund av att det inte finns plats.
Av lagstiftningen och den praxis som finns på området kan dock följande
grundläggande principer utkristalliseras. I första hand ska kommunen utgå från
vårdnadshavarnas önskemål. Kommunen måste dock se till att en vårdnadshavares
önskemål om placering inte inkräktar på en annan elevs berättigade krav på en
placering nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan ske genom att använda relativ
närhet som urvalsprincip. Om det är säkerställt att ett önskemål inte inkräktar på en
annan elevs berättigade krav på en placering nära hemmet kan kommunen ändå bortse
från vårdnadshavararens önskemål efter att ett urval gjorts på objektiva, sakliga och
icke-diskriminerande grunder. Relativ närhet, absolut närhet, syskonförtur,
geografiskt upptagningsområde och anmälningstid har bedömts som godtagbara
urvalsgrunder medan förstahandsval inte bedömts som tillräckligt förutsebart. Av
praxis från ÖKN framgår också tydligt att det inte är möjligt att placera elever på s.k.
anvisningsskolor och sedan erbjuda ett skolval om man inte önskar plats vid den
anvisade skolan, varvid önskemålen endast tillgodoses i mån av plats.
Utgångspunkten måste alltid vara vårdnadshavarens vilja.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och
Margaretha Norling verks.chef.
____________________
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§ 66

Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans
områdesråd (BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden utser Ismail Abukar (MP) som ny representant till
Skogsborgsskolans områdesråd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 §181 att entlediga Berit Werner (L) från
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit bildningsnämndens
representant i Skogsborgsskolans områdesråd.
Förslag och yrkande
Ann-Charlotte Olsson föreslår Ismail Abukar (MP) som ny representant till
Skogsborgsskolans områdesråd.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 67

Delning av programråd Katrineholms Tekniska College
(BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att det gemensamma programrådet för
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet delas till två programråd
2. Bildningsnämnden utser Håkan Björndahl (S) som representant för
Naturvetenskapsprogrammets programråd och Tony Karlsson (S) som
representant för Teknikprogrammets programråd.
Sammanfattning av ärendet
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på Katrineholms Tekniska
College har denna mandatperiod (2015-2018) haft ett gemensamt programråd.
Önskemål har nu framförts om en uppdelning så att programmen får egna
programråd.
Förslag och yrkande
Johan Söderberg (S) föreslår Håkan Björndahl (S) som representant för
Naturvetenskapsprogrammets programråd och Tony Karlsson (S) som representant
för Teknikprogrammets programråd.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 68

Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande
behandling och diskriminering (BIN/2017:118)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att:
1. Anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till revisionen
2. Uppdra till bildningsförvaltningen att i plan med budget samt årsbokslut tydligare
utveckla analyser och föreslå åtgärder utifrån sammanställningen över
rapporterade incidenter
3. Att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskat att
bildningsnämnden säkerställer att ett ändamålsenligt arbete mot kränkande
behandling och diskriminering bedrivs.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att arbetet mot
kränkande behandling och diskriminering i allt väsentligt är ändamålsenlig samt
bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Ett antal utvecklingsområden har
dock identifierats.
Bildningsförvaltningen kommer att genomföra förändringar utifrån revisionens
rekommendationer. Förvaltningen bedömer att det idag finns forum för att sprida
goda exempel inom ramen för det förebyggande arbetet i de ledningsdialoger som
genomförs fyra gånger per år och som till stor del behandlar trygghet och trivsel.
Dessutom finns det en regelbunden redovisning till nämnden kring 12 olika
kvalitetsområden samt trygghet och trivsel som redovisas på sammanträdena två
gånger per år.
Ärendets handlingar
•

Revisionsrapport – Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef och
Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-12-12

18

§ 69

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§54-60, som fattats på bildningsnämndens vägnar
med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-12-12

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Agneta Svallin sekr.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 70

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 oktober till 29 november 2017.
Ärendets handlingar
•
•

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

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

