PROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-03-09 Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:00 – 15:00

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Fredrik Malmström (S), Christina Thorell (S), John Ogenholt (KD), Joakim Truedsson (S).

Ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S),

Övriga deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Carina Andersson sekr, Agneta Svallin sekr,
Jörgen Rüdeberg bitr. förv.chef, Annika Mindedal språkutvecklare (§15),
Johanna Siverskog ekonom (§15), Tobias Plantin säkerhetschef (§15).

Underskrifter

Ordförande: Johan Söderberg
Sekreterare: Carina Andersson
Utsedd justerare: Alexander Forss (KD)
Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Justeringens plats
och tid

Bildningsförvaltningen

Paragrafer

§15- §21

Datum för anslags uppsättande 2021-03-22
Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags nedtagande 2021-04-13
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§ 15

Inledning/Information
Allmänhetens frågestund
Dagens sammanträde stängt för allmänheten.

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes.

Utredningen ”Att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till
föräldrar”
Språkutvecklare Annika Mindedal informerar om uppdraget i kommunplanen, som
innebär att utreda möjligheterna att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till
föräldrar.
Mål
Att kartlägga nuvarande insatser och identifiera adekvata framtida insatser
Syfte
•

Identifiera möjligheter för att förbättra barns språkliga miljö genom
stöd till föräldrar, exempelvis via digitala hjälpmedel

•

I förlängningen öka måluppfyllelsen i grundskolan.

Slutsats
En språksatsning skulle kunna förbättra barnens språkliga miljö i både förskola/skola
och i hemmen.

Statsbidrag
Ekonom Johanna Siverskog informerar om aktuella statsbidrag i:
•

Förskola

•

Grundskola

•

Gymnasieskola

•

Kulturskola.
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Trygghetsskapande åtgärder
Säkerhetschef Tobias Plantin informerar om kommunens trygghetsskapande åtgärder,
som är ett uppdrag från kommunstyrelsen och påbörjades 2021-01-01, med syfte att
skapa trygghet bland barn och ungdomar i skolan, på fritiden och på otrygga platser. Ett
team bestående av kommunens säkerhetschef, beredskapssamordnare, trygghet- och
säkerhetssamordnare och en trygghetsvärd arbetar med följande:
•

Skapar kontakt och trygghet bland ungdomar

•

Trygghetsvandrar

•

Kartlägger, analyserar och åtgärdar

•

Samordning av volontärer och frivilliga

•

Övrigt trygghets- och säkerhetsarbete.

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Helene Björkqvist informerar om
•

Covid 19 - aktuellt läge

•

Särskilt uppdrag att omfördela internt motsvarande minst 6 miljoner
kronor för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan

•

Särskilt uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen genomföra
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga

•

Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden
inom förskolan

•

Extra statsbidrag 3,4 miljoner kronor (”skolmiljarden”) på grund av
corona-pandemin, som avsätts till gymnasieskolan.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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BIN/2018:107 002

Revidering bildningsnämndens delegationsordning
2019-2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande delegationsordning reviderades senast 2020-06-16 enligt bildningsnämndens
beslut §16. Bildningsförvaltningen föreslår nu några justeringar under följande rubriker:
•

Åtgärder mot kränkande behandling

•

Gymnasieskolan

•

Skolhälsovård

•

Övriga ärenden

•

Ny rubrik: Delegation enligt GDPR

Åtgärder mot kränkande behandling
•

Texten under rubriken ”Kommentarer” ändras från systemet LISA till
systemet STELLA

Gymnasieskolan
•

Fördelning av utbildning på mer än tre år, skollagen 16 kap. 15§ delegation ändras från biträdande förvaltningschef till rektor med
verksamhetschef som ersättare.

•

Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska, skollagen 16 kap 32§,
delegation ändras från biträdande förvaltningschef till
antagningsutskottet

Skolhälsovård
•

Rubriken ändras till ”Elevhälsans medicinska insats”

•

Endast skolläkare som ersättare för enhetschef, skolsköterska tas bort

Övriga ärenden
•

Ärendetyp ”Personuppgiftsbiträdesavtal” och ”Anmälan av
personuppgiftsincident till Datainspektionen” flyttas till nya rubriken
”Delegation enligt GDPR”
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Ny rubrik: Delegation enligt GDPR
Dataskyddsombudet Therese Jigsved, Sydarkivera, har tagit fram ett förslag på
delegationsordning när det gäller dataskyddsfrågor. Biträdande förvaltningschefen och
bildningsnämndens GDPR-samordnare har föreslagit delegater för de olika GDPR
ärendena.

Ärendets handlingar
•

Bildningsnämnden delegationsordning 2019-2022

•

Förslag delegationsordning enligt GDPR.

____________________
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BIN/2020:73 009

Svar på ledamotsinitiativ angående resultat från
skolorna
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet ska anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-08-25, § 28, lämnade Inger Hult (L) ett
ledamotsinitiativ om redovisning av resultat från skolor.
Bildningsnämnden beslutade då att överlämna ledamotsinitiativet till
bildningsförvaltningen för beredning.

Förvaltningens bedömning
Från den 1 september 2020 stängde Skolverket ner sitt skolenhetsregister och statistik
presenterades enbart på riksnivå. Skolverket genomförde denna förändring som en
konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy
som innebar att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Förändringen
innebar bland annat att uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare inte
längre var tillgängliga på enhetsnivå. Det gällde både statistik för tidigare år och statistik
som skulle komma att publiceras framöver.
Direkt efter att detta beslut fattades uppmärksammade Skolverket regeringen på att det
krävdes ändringar i författningar för att de skulle kunna fortsätta publicera statistik per
kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå.
Den 8 oktober beslutar Skolverket om att tidigare publicerad skolstatistik på kommunoch skolnivå ska återpubliceras. Även en tidigare version av skolenhetsregistret
återpubliceras. Den 8 oktober tar också regeringen beslut om en ny förordning som
träder kraft den 6 november 2020. Denna förordning gör det möjligt att fortsätta samla
in uppgifter och behandla dem i skolenhetsregistret.
Den 28 oktober remitterades ett förslag till en tidsbegränsad lösning för att säkerställa
tillgång till information på skolenhetsnivå under perioden 1 juli 2021–30 juni 2023.
Arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram förslag på en långsiktig lösning
som kan säkerställa tillgången till information på skolenhetsnivå. Den långsiktiga
lösningen behöver utredas och beräknas kunna vara på plats den 1 juli 2023.
Dessa olika turer kommer inte påverka kommunens möjlighet att ta fram statistik via
Skolverket. Statistik som lämnas in mellan 1/9-20 och 30/6-21 kommer att presenteras
som vanligt på Skolverket, både i år och de kommande åren medan utredningen pågår.
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Ärendets handlingar
•

Ledamotsinitiativ från Liberalerna angående redovisning av resultat
från skolor.

____________________
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BIN/2019:2 119

Val av ny poltikerrepresentant till områdesråd
förskoleområde Väst
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Petri Henriksson (L) som ny representant i
förskoleområde Västs områdesråd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2021-02-15 § 24, beslutat om entledigande av Sylvia Clason
som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även haft uppdraget som
bildningsnämndens representant i förskoleområde Västs områdesråd.

Ärendets handlingar
•

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-15, § 24.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Inger Hult (L).
Förslag och yrkanden
Inger Hult (L) föreslår Petri Henriksson (L) som ny representant i förskoleområde Västs
områdesråd.
____________________

Beslutet skickas till:
Rektor
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BIN/2020:94 622

Utredning-Att förbättra barns språkliga miljö genom
stöd till föräldrar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019–2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att
utreda möjlighet till förbättring av barns språkliga miljö. I uppdraget ingår att kartlägga
de insatser som görs idag och vilka effekter som framkommer av dem. I
utredningsuppdraget ingår även omvärldsbevakning samt förslag till framtida insatser.
Som framgår av läroplansutdragen i rapporten är utbildning och undervisningen
förskolans respektive skolans ansvar, men pedagogerna ska också samverka med
hemmen för att stödja barnens utveckling. Forskning visar att barns språkutveckling
påverkas av den språkliga miljö de växer upp i och att föräldrarnas utbildningsnivå är en
faktor som påverkar i vilken omfattning de språkstimulerar sina barn.
Huvudmannen ger i nuläget, genom Annika Mindedal i rollen som språkutvecklare och
lektor, främst stöd till pedagoger i förskola och skola i syfte att stärka ett
språkutvecklande förhållningssätt i den dagliga undervisningen i alla verksamheter och
ämnen. På kommunens samtliga förskolor finns bibliotek och de ger också föräldrarna
möjlighet att låna hem böcker på olika språk. Två bibliotekarier är anställda på deltid för
att inspirera och stötta förskolepedagogerna. Även samtliga skolor har bibliotek, i
enlighet med 2 kap. 36 § i Skollagen, med en bibliotekarie knuten till varje skola.
Data till utredningen har samlats in genom en enkät till pedagoger i Sörmland, främst
Katrineholms kommun samt några andra kommuner i landet. Resultatet visar att
pedagoger i Katrineholms kommun ger stöd till föräldrarna på olika sätt, men att
gensvaret varierar. Positiva effekter av stödet framkommer, men de uppfattas till
övervägande del små eller inga. Utredarens slutsats är att en språksatsning behövs i
kommunen. Satsningen leds av språkutvecklaren (tillika utredaren) och bör innefatta
relevant stöd till rektorerna och i förlängningen till pedagogerna på ett systematiskt sätt.

Ärendets handlingar
•

Utredning – Att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till
föräldrar.
___________________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen.
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§ 20

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten enskilda utskottet 2021 § 1-2, ordförande
delegationsprotokoll § 2 och 8 och 2021:4-5, som fattats på bildningsnämndens vägnar
med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut 2021-03-09.

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg.
____________________
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§ 21

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, protokoll/mötesanteckningar från
områdesråd och programråd samt anslagna delegationsprotokoll under perioden
2021-01-15 till 2021-02-25.

Ärendets handlingar
•

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

•

Redovisade inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd
och programråd

•

Anslagna delegationsprotokoll.

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

