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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat för paragraferna 139-144 samt 146-153.
Paragraf 145 har lämnats ojusterad av justerare Lars Mikkelä (M).
Justeringen av paragraferna 139-144 samt 146-153 har tillkännagivits
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Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-23

Datum då anslaget tas ned

2018-12-17

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

3 (23)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-11-14

BIN 2018/3665

Innehåll
Ärende

Sida

§ 139 Upprop...................................................................................................................................................... 4
§ 140 Val av justerare, datum för justering samt föredragningslista.................................................................. 5
§ 141 Förvaltningen informerar.......................................................................................................................... 6
§ 142 Inrättande av förstärkt program på gymnasiet.......................................................................................... 7
§ 143 Utredning Alstad skola............................................................................................................................. 8
§ 144 Riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs kommun................................................................................ 11
§ 145 Skolupptagningsområden läsåret 2019-2020.......................................................................................... 13
§ 146 Förteckning över matarskolor................................................................................................................. 14
§ 147 Redovisning av inventarieinköp till Västervångskolan inklusive redovisning av återanvänd
utrustning - skriftlig rapport.............................................................................................................................. 15
§ 148 Svar på remiss avseende Trafikplan....................................................................................................... 17
§ 149 Begäran om täckning för ökade kostnader i samband med inrättandet av familjecentralen
Bryggan............................................................................................................................................................. 18
§ 150 Redovisning av representation, kurser och konferenser perioden 2018-09-01 - 2018-10-28................. 20
§ 151 Anmälningsärenden................................................................................................................................ 21
§ 152 Delegationsärenden................................................................................................................................. 22
§ 153 Avvikelserapport avseende om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola..................................... 23

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

4 (23)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-11-14

BIN 2018/3665

§ 139 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför upprop.
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§ 140 Val av justerare, datum för justering samt
föredragningslista
Ärendebeskrivning
Lars Mikkelä (M) och Gull-Britt Persson (MP) föreslås att, jämte ordföranden,
justera bildningsnämndens protokoll den 21 november 2018.

Beredning
En reviderad kallelse/föredragningslista (daterad 2018-11-13) har skickats ut med
det extra tillkomna ärendet Avvikelserapport avseende om- och tillbyggnad av
Gertrudsgårdens förskola, punkt 15.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utse Lars Mikkelä (M) och Gull-Britt Persson (MP) att, jämte ordföranden,
justera bildningsnämndens protokoll,
att protokollet justeras den 21 november 2018, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat reviderat förslag
(daterat 2018-11-13).
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§ 141 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2018/269

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar allmän övergripande information i olika aktuella frågor.

Beredning
Förvaltningschef Ester Alavei informerar om
-Lärarförbundets rankning Bästa Skolkommun 2018, som presenterades den
8 november 2018. Nämnden informeras om placering och resultat på respektive
indikator.
-Budget och ekonomi.
-På begäran av bildningsnämnden ges exempel på konsekvenser av flytt av
sfi/komvux.
-Information om Västervångskolans organisation. Från och med den 1 januari 2019
kommer Västervång att vara en enhet F-9. Rektor för enheten har varit Magnus
Meijer, som dock valt att säga upp sig och tjänsten har utlysts.
-Information om situationen på Väståkraskolan.
Stabschef Calle Karlsson förtydligar innehållet i två anmälningsärenden som
bildningsnämnden den 10 oktober (BIN 181010 § 137) önskade mer information
om.
Stabschef Calle Karlsson informerar om det uppdrag förvaltningen gavs av
nämnden den 10 oktober, att återkomma till nämnden i november med information
om anledningen till varför inga elever tagits emot i år i den centrala särskilda
undervisningsgruppen Borgen (BIN 181010 § 123).
Denna information utgår idag på grund av att resurschef Stefanie Sennevall-von
Kramer, som skulle föredra informationen, är på utbildning. Förvaltningen
återkommer därför i frågan till decembernämnden istället.
Nämndsekreterare Nina Dakwar informerar och påminner om att årets sista
sammanträde med bildningsnämnden äger rum torsdagen den 20 december på
Smygehus Havsbad, samt att starttid är en timme tidigare än vanligt; kl. 14.00.
Efter sammanträdet inbjuds det till fortsatt gemenskap och mat kl. 17.00. Inbjudan
med ytterligare information kommer att skickas ut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§ 142 Inrättande av förstärkt program på
gymnasiet
Dnr BIN 2018/3847

Ärendebeskrivning
Inrättande av nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
medier, information och kommunikation.
Inrättande av Förstärkt program med inriktning mot
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation
(Introduktionsprogram), samt beslut om urvalskriterier.

Beredning
Föredragning i ärendet av kvalificerad utredare Johan Boman och förvaltningsjurist
Ulrika Lassborn-Arntell, samt av förvaltningschef Ester Alavei.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att inrätta nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier,
information och kommunikation med start höstterminen 2019,
att inrätta Förstärkt program med inriktning mot Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning medier, information och kommunikation (Introduktionsprogram) med
start höstterminen 2019,
att utbildningen på nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
medier, information och kommunikation fördelas på 3-4 läsår,
att urvalet av sökande till Förstärkt program med inriktning mot
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle och media (Individuellt
program) sker enligt kriterierna NPF-diagnos eller av skolpsykolog bedömda
svårigheter inom nämnda kategori samt därefter betyg/meritvärde, samt
att fastställa bilagt förslag till utbildningsplan för det förstärkta programmet som
baseras på Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och
kommunikation.
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§ 143 Utredning Alstad skola
Dnr BIN 2018/1409

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 17 april 2018 beslutade bildningsnämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur attraktiviteten för Alstad skola skulle
kunna höjas, ex. genom att göra den till en skola med en viss pedagogik eller
särskild inriktning, så att fler vårdnadshavare väljer skolan för sina barn, samt att
återkomma till bildningsnämnden under hösten 2018 (protokollsutdrag biläggs).
Inför bildningsnämndens sammanträde den 14 november föreligger
återrapportering från bildningsförvaltningen utifrån bildningsnämndens uppdrag.
Föredragning i ärendet av förvaltningschef Ester Alavei.

Beredning
Bildningsnämnden har att ta ställning till bildningsförvaltningens förslag till beslut
att (1) ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag på åtgärder enligt
föreliggande tjänsteskrivelse, med syftet att säkra en verksamhet av god kvalitet
och ekonomi och med intentionen att Alstad skola ska kunna leva vidare som
grundskola i kommunal regi,
att (2) det inför kommande skolval till förskoleklass inte ska finnas någon lägsta
gräns för hur många elever som måste välja en skola för att eleverna ska tas emot i
skolans förskoleklassverksamhet, samt
att (3) årskurs 6 ska flyttas från Alstad skola till Väståkraskolan när det är möjligt
utifrån den kommande tillbyggnaden av Väståkraskolan, tidigast läsåret 20202021.

Yrkande
Ordförande Sven Lindkvist (S) yrkar för Kvartetten (S, SÖS, MP, C) bifall till
bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Lars Mikkelä (M) yrkar för moderaterna bifall till bildningsförvaltningens förslag
till beslut (2).
Lars Mikkelä (M) yrkar för moderaterna avslag på bildningsförvaltningens
förslag (1) och (3) till förmån för eget förslag, att bildningsnämnden föreslås
besluta
att ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag på åtgärder enligt föreliggande
tjänsteskrivelse, med syftet att säkra en verksamhet av god kvalitet och ekonomi
och med intentionen att Alstad skola ska kunna leva vidare som grundskola,
att även årskurs 6 ska vara kvar på Alstad skola tills vidare,
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att fortsätta arbetet med att utreda hur ett övertagande av verksamhet/lokaler skulle
kunna gå till utifrån kommunallagen och annan relevant lagstiftning.
Ylva Ekstrand (L) yrkar, med instämmande av Sverrir Valgeirsson (L), följande
tillägg till bildningsförvaltningens förslag till beslut,
att en utomstående granskar och kartlägger skolans nuvarande status,
att en rapport om förslag på åtgärder tas fram snarast möjligast, dock senast i slutet
av januari 2019,
att bildningsnämnden informeras och tar ställning till förslaget samt fattar beslut
om åtgärder,
att beslutade åtgärder vidtas, samt
att uppföljning av resultat av beslutade åtgärder återrapporteras till
bildningsnämnden.
Bildningsnämnden ajourneras för överläggningar och fika kl. 16.36 - 16.59.

Beslutsgång
Ordföranden finner att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer först Kvartettens bifallsyrkande mot moderaternas yrkanden
och finner att bildningsnämnden bifaller Kvartettens bifallsyrkande. Omröstning
begärs. Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång (första
omröstningsomgången):
Ja-röst för bifall till Kvartettens bifallsyrkande.
Nej-röst för bifall till moderaternas yrkanden.
Ordföranden ställer därefter liberalernas tilläggsyrkanden under proposition och
finner att bildningsnämnden avslår dessa. Omröstning begärs. Bildningsnämnden
godkänner följande beslutsgång (andra omröstningsomgången):
Ja-röst för avslag på liberalernas tilläggsyrkanden.
Nej-röst för bifall till liberalernas tilläggsyrkanden.

Omröstning
Första omröstningsomgången:
Med 7 ja-röster för bifall till Kvartettens bifallsyrkande och 4 nej-röster för bifall
till moderaternas yrkanden beslutar bildningsnämnden att bifalla Kvartettens
bifallsyrkande.
Ja-röster av Sven Lindkvist (S), Lars Hemzelius (SÖS), Gull-Britt Persson (MP),
Pernilla Linde (C), Anitha Lata (S), Rolf Andersson (SÖS) och Britten MoränJystrand (MP). Nej-röster av Lars Mikkelä (M), Sverrir Valgeirsson (L), Mathias
Andersson (SD) och Ylva Ekstrand (L).
Andra omröstningsomgången:
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Med 7 ja-röster för avslag på liberalernas tilläggsyrkanden och 4 nej-röster för
bifall till liberalernas tilläggsyrkanden beslutar bildningsnämnden att avslå
liberalernas tilläggsyrkanden.
Ja-röster av Sven Lindkvist (S), Lars Hemzelius (SÖS), Gull-Britt Persson (MP),
Pernilla Linde (C), Anitha Lata (S), Rolf Andersson (SÖS) och Britten MoränJystrand (MP). Nej-röster av Lars Mikkelä (M), Sverrir Valgeirsson (L), Mathias
Andersson (SD) och Ylva Ekstrand (L).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag på åtgärder enligt föreliggande
tjänsteskrivelse, med syftet att säkra en verksamhet av god kvalitet och ekonomi
och med intentionen att Alstad skola ska kunna leva vidare som grundskola i
kommunal regi,
att det inför kommande skolval till förskoleklass inte ska finnas någon lägsta gräns
för hur många elever som måste välja en skola för att eleverna ska tas emot i
skolans förskoleklassverksamhet, samt
att årskurs 6 ska flyttas från Alstad skola till Väståkraskolan när det är möjligt
utifrån den kommande tillbyggnaden av Väståkraskolan, tidigast läsåret 20202021.

Reservation
Lars Mikkelä (M) anmäler muntlig reservation till förmån för moderaternas egna
yrkanden.
Ylva Ekstrand (L) anmäler muntlig reservation till förmån för liberalernas
tilläggsyrkanden.
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§ 144 Riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs
kommun
Dnr BIN 2018/3733

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolplacering syftar till att främja
vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om skolplacering samt säkerställa
en likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar. Riktlinjerna avser placering i
förskoleklass vid ordinarie skolvalsperiod, turordning vid önskemål om byte av
skolplacering, skolplacering vid flytt till Trelleborgs kommun efter ordinarie
skolvalsperiod samt skolövergångar för elever som går på en skola där nästföljande
årskurs inte finns.

Beredning
Föredragning av administrativ chef Dragana Lapcevic och stabschef Calle
Karlsson.

Yrkande
Ordförande Sven Lindkvist (S) yrkar för Kvartetten (S, SÖS, MP, C) bifall till
bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Lars Mikkelä (M) yrkar på följande förändring i urvalskriterierna:
att syskonförtur bör gälla före upptagningsområde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer
Kvartettens bifallsyrkande mot Lars Mikkeläs (M) yrkande och finner att
bildningsnämnden bifaller Kvartettens bifallsyrkande. Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Kvartettens bifallsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lars Mikkeläs (M) yrkande.

Omröstning
Med 7 ja-röster för bifall till Kvartettens bifallsyrkande och 4 nej-röster för bifall
till Lars Mikkeläs (M) yrkande beslutar bildningsnämnden att bifalla Kvartettens
bifallsyrkande.
Ja-röster av Sven Lindkvist (S), Lars Hemzelius (SÖS), Gull-Britt Persson (MP),
Pernilla Linde (C), Anitha Lata (S), Rolf Andersson (SÖS) och Britten MoränJystrand (MP). Nej-röster av Lars Mikkelä (M), Sverrir Valgeirsson (L), Mathias
Andersson (SD) och Ylva Ekstrand (L).
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Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs
kommun.

Reservation
Lars Mikkelä (M) anmäler muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
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§ 145 Skolupptagningsområden läsåret 20192020
Dnr BIN 2018/3736

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har tagit fram förslag till skoupptagningsområden för
läsåret 2019-2020. Förslaget föreligger för beslut om fastställande inför
bildningsnämndens sammanträde den 14 november 2018.

Beredning
Föredragning av administrativ chef Dragana Lapcevic och stabschef Calle
Karlsson.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till skolupptagningsområden för läsåret 20192020 enligt bilagda kartor.
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§ 146 Förteckning över matarskolor
Dnr BIN 2018/3747

Ärendebeskrivning
I Riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs kommun regleras bland annat
skolövergångar för elever som går på en skola där nästföljande årskurs inte finns.
Enligt riktlinjerna är det i första hand elever som har gått på en skola som är
matarskola till den mottagande skolan som ska erbjudas plats. Placering ska ske i
enlighet med förteckning över matarskolor. I den händelse den mottagande skolan
inte har plats för alla elever som gått på dess matarskola/matarskolor så sker en
inbördes prioritering av alla berörda elever som gått på den mottagande skolans
matarskola/matarskolor utifrån principen om relativ närhet.
Utifrån ovan reglering av skolövergångar i riktlinjer för skolplacering föreligger
behov för bildningsnämnden, inför sammanträde den 14 november 2018, att
fastställa förteckning över matarskolor.

Beredning
Föredragning av administrativ chef Dragana Lapcevic och stabschef Calle
Karlsson.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till förteckning över matarskolor, som grund för
reglering av skolövergångar för elever som går på en skola där nästföljande årskurs
inte finns enligt fastställda riktlinjer för skolplacering i Trelleborgs kommun.
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§ 147 Redovisning av inventarieinköp till
Västervångskolan inklusive redovisning av
återanvänd utrustning - skriftlig rapport
Dnr BIN 2017/3046

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 17 april 2018, § 61, beslutade bildningsnämnden
att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 11 400 000 kr till
bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och
inventarier, samt
att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte
använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden
för den utrusning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut
behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat.
Som underlag för beslutet redovisades en förtydligande och mer detaljerad
redovisning avseende behovet av utrustning och inventarier än de underlag som
tidigare hade redovisats. Redovisningen inkluderade också vissa justeringar utifrån
en uppdaterad bedömning kring utrustning och inventarier som kan återanvändas
samt kostnadsposter som kunde utgå.
Vidare framgick det av beslutsunderlaget att det var bildningsnämndens inriktning
att samtliga klassrum, så kallade basklassrum där eleverna kommer spendera
merparten av sin tid i skolan, skulle utrustas med helt nya möbler. Utifrån denna
inriktning menade bildningsnämnden att den utrustning som kan återanvändas
enligt en inventering som gjordes av en konsult 2016, i första hand ska användas i
andra utrymmen, ex. i grupprummen.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni, § 147
att tilldela bildningsnämnden ett anslag om totalt 11.400 tkr till
investeringsbudgeten år 2018 för inköp av utrustning och inventarier vilket
finansieras via upplåning,
att uppdra åt service-, bildning- och fritidsnämnden att återkomma till
kommunfullmäktige med slutredovisning av projektet Vannhög/Lillevångskolan i
samband med bokslut 2020.
Mot bakgrund av tidigare redovisade behov avseende inköp av utrustning och
inventarier till nya Västervångskolan och redovisning av befintlig utrustning på
tidigare Lillevångskolan och Vannhögskolan som skulle återanvändas, samt
bildningsnämndens beslut att inte använda hela investeringsanslaget om kostnaden
blir lägre än beräknat, föreligger redovisning av de inventarieinköp som har gjorts
hittills inklusive redovisning av återanvänd utrustning.
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Slutlig redovisning av investeringsprojektet i sin helhet kommer att göras till
kommunfullmäktige i samband med bokslut 2020 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

Beredning
Föredragning i ärendet av förvaltningschef Ester Alavei.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av inventarieinköp till Västervångskolan, inklusive
redovisning av återanvänd utrustning, och skicka redovisningen vidare till
kommunstyrelsen,
att åter framhålla att det är bildningsnämndens beslut att den del av det beviljade
investeringsanslaget som återstår efter kompletterande inköp inte ska användas,
att konstatera att återanvändningen av viss utrustning från Lillevångskolan och
Vannhögskolan, som inventerades av konsult på våren 2016, på andra skolor än
Västervångskolan, inte följer bildningsnämndens inriktning att återanvändning
skulle ske på Västervångskolan i andra utrymmen än basklassrummen, exempelvis
i grupprummen, samt
att det totala utrymmet för inköp av utrustning och inventarier begränsas till max
10,8 mnkr, så att del av det beviljade investeringsanslaget som motsvarar värdet på
de möbler som inte har återvänts på Västervångskolan, dvs. ca 600 tkr, inte
används.
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§ 148 Svar på remiss avseende Trafikplan
Dnr BIN 2018/3492

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden fattade den 19 september 2018 beslut om att låta samråda kring
förslag till trafikplan för Trelleborgs kommun. För att skapa en hållbar utveckling
behöver kommunen en tydlig trafikplan som visar hur denna ska arbeta med den
långsiktiga planeringen för att nå de uppställda målen samt för att säkerställa att
utvecklingen går i önskad riktning.
Tekniska nämnden har skickat föreliggande förslag till trafikplan på remiss till
samtliga nämnder och politiska partier i Trelleborgs kommun. Svar på remiss ska
vara tekniska nämnden tillhanda den 9 november 2018. Därefter ska beslut om att
anta trafikplanen fattas. Bildningsförvaltningen har fått anstånd med svar för att
ärendet ska hinna behandlas på nämndssammanträdet den 14 november 2018.
Den föreslagna trafikplanen omfattar hela kommunen och bygger på Trelleborgs
kommuns övergripande vision om att ”Trelleborg ska vara en framgångskommun
med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt”. Trafikplanen och
trafikstrategin från 2018 ersätter dokumentet Trafikstrategi för Trelleborg 2010 –
2015. Fokus ligger på hur kommunen ska arbeta med utveckling av den
övergripande trafikstrukturen och framhäver konkreta åtgärdsförslag.
Trafikplaneringen ska säkerställa ett långsiktigt hållbart transportsystem med fokus
på hög tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet. Framtagna
strategier och målbilder ska uppnås.

Beredning
Kort föredragning i ärendet av stabschef Calle Karlsson.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att besvara remissen angående ”Trafikplan för Trelleborgs kommun”, med
föreliggande förslag till remissyttrande, samt
att skicka yttrandet till tekniska nämnden.
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§ 149 Begäran om täckning för ökade kostnader
i samband med inrättandet av familjecentralen
Bryggan
Dnr BIN 2017/66

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 27 april 2017 beslutade bildningsnämnden
att det är en förutsättning för bildningsnämndens medverkan i bildandet av en
familjecentral, att erforderliga medel anslås eftersom bildningsnämnden inte kan
ta på sig ökade kostnader utan kostnadstäckning,
att den faktiska kostnaden för hyra och lokalvård mm. måste fastställas och beslut
fattas om att bildningsnämnden får täckning för samtliga ökade kostnader, innan
avtal om nya lokaler ingås, samt
att uppdra åt förvaltningschefen att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut och
för bildningsnämndens räkning, ingå avtal med serviceförvaltningen om lokal för
ny familjecentral enligt föreliggande beställning, förutsatt att beslut först har
fattats om att bildningsnämndens får täckning för samtliga kostnader.
I tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet redovisades en preliminär
kostnadsberäkning som visade att inrättandet av ny familjecentral är förknippat
med ökade kostnader om ca 170 tkr per år.
Bildningsnämnden behandlade åter ärendet vid sammanträde den 11 oktober 2017,
§ 142. De faktiska kostnaderna för ny familjecentral hade inte blivit fastställda och
det hade inte fattats något beslut om att bildningsnämnden ska få täckning för
ökade kostnader. Behov förelåg dock att ingå avtal med serviceförvaltningen om
hyra av lokaler. Förvaltningschefen hade förankrat med
kommunledningsförvaltningen att bildningsnämnden kommer att kunna begära
täckning för eventuella ökade kostnader när de slutliga kostnaderna har blivit
fastställda
Mot bakgrund av ovan beslutade bildningsnämnden
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ingå avtal med serviceförvaltningen om
hyra av lokaler för ny familjecentral, samt
att återkomma till bildningsnämnden med ett ärende avseende begäran om
täckning för ökade kostnader, om fastställda kostnader för den nya
familjecentralen överstiger befintliga kostnader för Parkens familjecenter.
Ärenden avseende begäran om täckning för ökade kostnader i samband med
inrättande av familjecentralen Bryggan behandlades av bildningsnämnden den 10
oktober 2018, § 129. Bildningsnämnden beslutade
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att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för att bildningsförvaltningen
ska återkomma till bildningsnämndens nästkommande sammanträde med en mer
detaljerad redogörelse över samtliga inventarieinköp, samt motivering till
anledningen varför två nedlagda enheters inventarier inte har återanvänts på
Bryggan.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 319 590 kr till
bildningsnämndens driftbudget år 2018 med anledning av ökade kostnader för
inventarier och lokaler i samband med flytt av den öppna förskolan i Parken till den
nya familjecentralen Bryggan, samt
att hos kommunfullmäktige begära anslag om 113 590 kr årligen från och med
2019 avseende ökade kostnader för lokaler kopplat till flytten av den öppna
förskolan i Parken till den nya familjecentralen Bryggan.
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§ 150 Redovisning av representation, kurser
och konferenser perioden 2018-09-01 - 2018-1028
Dnr BIN 2018/268

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och styrelser ska enligt KF beslut, KS 2015/728, månadsvis eller
så snart det är möjligt utifrån praktiska förhållanden till berörd nämnd/styrelse
skriftligen och till protokollet redovisa representation som överstiger 2 000 kr
inklusive moms samt kurser och konferenser som överstiger 5 000 kr inklusive
moms. Det ska i redovisningen framgå total kostnad, medverkande och ändamål
med sammankomsten. Beslutet gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, från och
med januari 2017.
Redovisningen för 2018-09-01 - 2018-10-28 bifogas som bilaga.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av representation, kurser och konferenser
för perioden 2018-09-01 - 2018-10-28.
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§ 151 Anmälningsärenden
Dnr BIN 2018/10

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden Bildningsnämnden 2018-11-14
Bilaga:
Anmälningsärenden 181114 (BIN 2018/10:17)

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
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§ 152 Delegationsärenden
Dnr BIN 2018/11

Ärendebeskrivning
Delegationsärenden Bildningsnämnden 2018-11-14
Anmälda delegationsbeslut
Bilagor:
-Delegationsrapport chefer centrala bildningsförvaltningen juli-okt 2018
(BIN 2018/11:187)
-Delegationsrapport chefer F-grundskola aug-okt 2018
(BIN 2018/11:188)
-Delegationsrapport rektorer gy aug-okt 2018
(BIN 2018/11:189)
-Delegationsrapport skolskjuts sep-okt 2018
(BIN 2018/11:190)

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att lägga redovisade delegationsärenden till handlingarna.
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§ 153 Avvikelserapport avseende om- och
tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola
Dnr BIN 2018/4395

Ärendebeskrivning
En avvikelserapport har inkommit från serviceförvaltningen som avser den
pågående om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola. Avvikelserapporten
avser merkostnad för sanering och andra tillkommande åtgärder, som är ett resultat
av markföroreningar inom fastigheten.
Behov föreligger för bildningsnämnden att begära kompensation från
kommunfullmäktige för ökade driftkostnader kopplat till avvikelserapporten.

Beredning
Föredragning i ärendet av stabschef Calle Karlsson.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 435 000 kr årligen till
bildningsnämndens driftbudget på grund av merkostnader för sanering och andra
åtgärder enligt avvikelserapport från servicenämnden, samt
att skicka beslutet för kännedom till servicenämnden.
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