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Plats och tid

KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13-17

Beslutande

Johan Söderberg (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf.,
Linda Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Mariam Yassin Mahi (S),
Kenneth Svahn (M), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Fredrik Malmström (S), Leif Strand (C )

Ersättare

Christina Thorell (S), Joakim Truedsson (S), Anette Larsson Fredriksson (S), Mohammed
Ali (S), Bo Sivars (M), Ismaail Mahamed Mahamuud (M) §18, John Ogenholt (KD),
Evelina Dahlström (V), Camilla Hermansson (SD)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef, Johanna
Siverskog ekonom, Bo Sundahl Lärarförbundet, Carolina Eriksson förskolechef §18, Jonas Karlsson
rektor §18, Cecilia Henriksson handläggare §18, Elever Lindengymnasiet §18, David Rytter rektor
§18, Maria Evald processledare jämställdhet §18, Lars Andersson handläggare §18

Utses att justera

Tony Karlsson (S) och Inger Hult (L)
Bildningsförvaltningen 2019-04-26
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§ 18

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
Presentation nya skolledare
•
•

Jonas Karlsson rektor Duveholmsgymnasiet 4, introduktionsprogrammen.
Utbildning som grundskollärare och speciallärare. Tidigare anställning bland
annat som rektor på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen
Carolina Eriksson förskolechef Stavstugan och Sörgårdens förskolor. Utbildning
som grundskollärare och specialpedagog. Har tidigare bland annat arbetat som
rektor i Flens kommun.

Information om GDPR, Dataskyddsförordningen
Cecilia Henriksson handläggare och bildningsförvaltningens GDPR samordnare
informerar om förordningen som gäller från 25 maj 2018. Förordningen måste följas
av alla myndigheter, organisationer och företag som verkar inom EU oavsett om
behandlingen utförs i unionen eller inte.
•
•

•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen, nämnder och kommunala företag är personuppgiftsansvariga
All information som är kopplad till en fysisk person och kan användas för att
direkt eller indirekt identifiera personen är personuppgifter. Till exempel namn,
adress, foto, e-postadress. Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift.
Vissa uppgifter är dessutom särskilt känsliga; hälsa, ras eller etniskt ursprung och
politiska åsikter.
Personuppgiftsansvarig (PUA); fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för
behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde (PUB); fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.
Dataskyddsombud; utsedd av PUA för att informera, ge råd, övervaka efterlevnad
av lagen och samarbeta med tillsynsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige
En personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar
Den registrerade har rätt; till tydlig information vad uppgifterna ska användas för
och hur de behandlas, kan begära registerutdrag, rätt att göra invändningar, rätt att
bli ”bortglömd” samt rätt att få ut sina personuppgifter digitalt.
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Uppvaktning elever
Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg uppvaktar nio elever från
Lindengymnasiet med en blomma och en biocheck. Eleverna har nått fina framgångar
på UF-mässan som genomfördes i mars. Bästa monter: Simple meal UF och andra
pris i kategorin ”årets hantverk” till Naturljus UF.
Regelbunden kvalitetsgranskning
David Rytter rektor Katrineholms Tekniska College 1, informerar om den
kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomfört vid skolan. Granskningen
omfattade områdena undervisning, studiero och värdegrund, bedömning samt rektors
ledarskap. Enligt beslutet var det endast bedömningsområdet värdegrund som skulle
återredovisas med vilka förbättringsåtgärder som vidtagits.
Rektor har tillsammans med lärare utarbetat en strategi för hur arbetet med att
förmedla värden integreras i undervisningen och återspeglas i till exempel
förhållningssätt och undervisningsinnehåll. Bland annat genom att:
• Samtliga medarbetare informerades om Skolinspektionens beslut
• Utvecklingsområde formuleras ”Strategi för värdegrund i undervisningen” i
kvalitetsplanen
• Värdegrundsfrågor diskuteras i dialog under medarbetarsamtalet
• Utvecklingsområdet diskuteras och arbetas med i ämnesspecifika grupper
• Årlig utvärdering och revidering av ämneslagets planer
Skolinspektionen har i uppföljningsbeslutet bedömt att skolan vidtagit tillräckliga
åtgärder.
Incidentrapportering LISA elev
Maria Evald processledare jämställdhet, visar exempel på statistik som kan tas fram
från systemet LISA elev. Snabbstatistik; exempelvis bara händelser. Fördjupad
statistik; exempelvis händelse samt plats.
Felkällor som kan uppstå är till exempel oavslutade ärenden, felavslutade ärenden,
felkategoriserade ärenden och sammanblandning av personalincidenter och
barn/elevincidenter.
Antalet anmälda incidenter per enhet kan bero på olika kunskap hos personalen vad
en kränkning eller incident är eller hur viktigt och hur noga det är att rapportera.
Information nya skolor
Lars Andersson handläggare, informerar om aktuella läget angående planeringen med
att bygga två nya skolor; Järven och skola på norr.
Entreprenör för nya skolan Järven är NCC. Ritningar är framtagna och förslaget har
diskuterats med bland annat Länsstyrelsen angående ”dockningen” till gamla
skolbyggnaden.
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Det är nu klart med tomt för nya skolan på norr. Entreprenör är Tegelstaden Bygg.
Ritningar är framtagna och kostnadsberäkning pågår.
Avslutningsvis visar Lars ritningar på den föreslagna tillbyggnaden av
Sandbäcksskolan, idrottshallen och multiarenan.
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar:
• Förändrad rektorsorganisation; en rektor Västra skolan, en rektor Östra skolan. En
gemensam rektor för Bie skola och Julita skola
• Extra lönesatsning (en miljon kronor) till 120 lärare för att rätta till så kallade
”snesnitsar”
• Upphandlade entreprenörer (Studentvikarie, Pedagogpoolen och Lärarjouren)
sköter bildningsförvaltningens vikariehantering från den 1 april
• Preliminär antagning av förstahandssökande till gymnasieskolan läsåret
2019/2020
____________________
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§ 19

Månadsrapport mars 2019 (BIN/2018:71)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för mars 2019.
Sammanfattning av ärendet
För årets första månader redovisas en positiv avvikelse på 10 342 tkr. Denna förklaras
av att kostnader för måltider, städ och vaktmästeri ännu inte har debiterats.
Kostnaderna har inte heller bokats upp i månadsbokslutet.
Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på
kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på
ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas. För att komma till rätta med
detta beslutades att bildningsnämnden ska redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr
vid årets slut.
För att komma till rätta med detta har bildningen tagit fram en åtgärdsplan som
redovisa under punkt 1.2.
Under förutsättning av nämnden fattar beslut om föreslagna åtgärder samt att
åtgärderna verkställs och inga oförutsedda händelser sker räknar bildningsnämnden
med att kunna redovisa en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid årets slut.
Ärendets handlingar
•

Månadsrapport mars 2019

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

§ 20

Ekonomi i balans 2019 (BIN/2018:71)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta föreslagen åtgärdsplan för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat vid årets slut.
Åtgärdsplan bildningsförvaltningen redovisas som protokollsbilaga 5-2019.
Inger Hult (L), Leif Strand (C ), Alexander Forss (KD), Ismail Abukar (MP) och
Ingvar Larsson (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på
kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på
ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas.
Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr
under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett
statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i
år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i
år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17
mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har
försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och
socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt
beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade
resultatet för 2019 är +21,9 mkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens
ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har
kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år.
Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra
mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4
mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen.
Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och
socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen
sammantaget ska få ett positivt resultat.
Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr.
Ärendets handlingar
•

Åtgärdsplan bildningsförvaltningen
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist
förvaltningschef, Johan Söderberg (S), Fredrik Ahlman (M), Ingvar Larsson (SD),
Ismail Abukar (MP), Alexander Forss (KD), Evelina Dahlström (V), Bo Sundahl
Lärarförbundet, Johanna Siverskog ekonom, John Ogenholt (KD), Leif Strand (C ),
Inger Hult (L)
____________________
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§ 21

Revidering bildningsnämndens delegationsordning 20192022 (BIN/2018:107)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-12-11 om nuvarande delegationsordning att gälla
från och med 1 januari 2019. Bildningsförvaltningen föreslår nu några tillägg i
kommentarskolumnen för ärendetypen ”Åtgärder mot kränkande behandling” (sidan
7) och ärendetypen ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt
brandskyddsarbete” (sidan 12).
Ärendets handlingar
•

Delegationsordning för bildningsnämnden i Katrineholms kommun

____________________
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§ 22

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:6 till 2019:16, som fattats på
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut 2019-04-23

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Ingvar
Larsson (SD), Leif Strand (C ) och Joakim Truedsson (S).
____________________
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§ 23

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar
från områdesråd och programråd under perioden 14 februari till 12 april 2019.
Ärendets handlingar
•
•

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

____________________

Ordförandens sign
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