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Bildningsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-02-08

BIN 2019/353

Tid

Onsdagen den 13 februari 2019 klockan 17.00

Plats

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Val av justerare, tid och plats för justering samt
föredragningslista

3

Informationspunkt: Information av
projektledare/konsult Monika Eriksson om
kapacitetsutredning avseende lokaler

4

Informationspunkt: Information av konsult Lotta
Kårlind om utredning av förvaltningens organisation

5

Informationspunkt: Information av fastighetschef
Henrik Alkevall, serviceförvaltningen, om pågående
och planerade byggprojekt

6

Förvaltningen informerar

7

Informationspunkt: Information om antal barn och
elever i bildningsnämndens verksamheter (rapport)

8

Riktlinjer för tilläggsbelopp

9

Riktlinjer för skolpeng utomlands

10

Återrapportering utifrån en uppföljning av särskilt
stöd i enlighet med bildningsnämnden interna
kontrollplan för 2018

11

Uppföljning intern kontroll 2018

12

Alternativa förslag till effektiviseringar utifrån
bildningsnämndens beslut om Verksamhetsplan 2019

13

Årsanalys 2018

14

Slutredovisning av investeringsprojekt - Ombyggnad
av Klämmans förskola

15

Revidering av bildningsnämndens beslutade datum
för två utbildningsdagar 2019

16

Avskaffa Policy för äldre medarbetare 55+vecka
(tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2007-11-28 § 101)

Bildningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Tid

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

17

Förslag från M och KD om inrättande av beredning
utbildningsforum

18

Förslag från M och KD om att utreda möjlighet att
erbjuda skolskjuts på lika villkor oberoende av val av
skola

19

Förslag från M och KD om bildningsnämndens
politiska plan 2019-2022

20

Rapport om Personuppgiftsincidenter

21

Inkomna och avgivna skrivelser - rapport

22

Delegationsrapporter

Föredragande

Från och med februari 2014 ska följande två frågor besvaras vid beslut i
bildningsnämnden:
1. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?
2. På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Nina Dakwar, e-post:
Nina.Dakwar@Trelleborg.se.

Bildningsnämnden
Lars Mikkelä (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Torbjörn Karlsson (S)

Ersättare
Ib Rundqvist (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Joakim Wollin (S)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Deltagande tjänstemän
Ester Alavei, Förvaltningschef
Calle Karlsson, Stabschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
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1 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför upprop.
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2 Val av justerare, tid och plats för justering
samt föredragningslista
Ärendebeskrivning
NN ( ) och NN ( ) föreslås att, jämte ordföranden, justera
bildningsnämndens protokoll den 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta att
att utse NN ( ) och NN ( ) att, jämte ordföranden, justera
bildningsnämndens protokoll,
att protokollet justeras den 20 februari 2019, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
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3 Informationspunkt: Information av
projektledare/konsult Monika Eriksson om
kapacitetsutredning avseende lokaler
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4 Informationspunkt: Information av konsult
Lotta Kårlind om utredning av förvaltningens
organisation
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5 Informationspunkt: Information av
fastighetschef Henrik Alkevall,
serviceförvaltningen, om pågående och
planerade byggprojekt
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6 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2019/132

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.
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7 Informationspunkt: Information om antal barn
och elever i bildningsnämndens verksamheter
(rapport)
Ärendebeskrivning
Rapporten är under framtagande och kommer att distribueras till
bildningsnämndens sammanträde.
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8 Riktlinjer för tilläggsbelopp
Dnr BIN 2018/5040

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) har alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor en
skyldighet att ge stöd åt de barn och elever som är i behov av särskilt stöd.
Resurser för det särskilda stödet ingår i grundbeloppet. Tilläggsbelopp för barn
eller elever i behov av särskilt stöd utgår endast för extraordinära stödåtgärder som
inte kan kopplas till den vanliga undervisningen. I Trelleborgs kommun fördelas
tilläggsbelopp till både fristående och kommunala verksamheter. För sistnämnda
verksamheter används dock istället begreppet BIBASS (barn i behov av särskilt
stöd).
Tilläggsbelopp kan även utgå för fristående verksamheter för kostnader som rör
modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola. Detta gäller inte för
kommunala verksamheter.
Riktlinjerna tydliggör vad som gäller beträffande tilläggsbelopp för barn och elever
med omfattande behov av särskilt stöd i enlighet med skolförfattningarna och med
gällande rättspraxis. Syftet är att säkerställa att barn och ungdomar behandlas lika
vid bedömningen oberoende av om de går i kommunal eller fristående förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. När det gäller
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola ska
riktlinjerna förtydliga vilka krav som ställs för att tilläggsbelopp ska utgå.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att anta föreliggande Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp, samt
att riktlinjerna tillämpas från och med att protokoll justeras.
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9 Riktlinjer för skolpeng utomlands
Dnr BIN 2018/4822

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden fattade den 29 mars 2017, § 47, att anta riktlinjer avseende
bidrag i samband med skolgång utomlands. Det finns ingen lagstadgad skyldighet
för en elevs hemkommun att bekosta studier i utlandet. Nämnden fattade därför
beslut om att ansökningar om att ta med skolpengen vid utlandsstudier ska avslås i
samtliga fall.
Det finns ett flertal kommuner som erbjuder familjer till elever att, under vissa
förutsättningar, ta med skolpengen utomlands under en period, både för de
obligatoriska skolformerna och/eller för gymnasieskolan. Frågan om rätten att ta
med sig skolpengen utomlands har kommit upp till diskussion igen och
förvaltningschefen har gett kvalitets- och myndighetsavdelningen i uppdrag att ta
fram nya riktlinjer.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att anta föreslagna riktlinjer för skolpeng utomlands, samt
att riktlinjerna börjar tillämpas från och med höstterminen 2019.
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10 Återrapportering utifrån en uppföljning av
särskilt stöd i enlighet med bildningsnämnden
interna kontrollplan för 2018
Dnr BIN 2018/3904

Ärendebeskrivning
I enlighet med bildningsnämndens interna kontrollplan för 2018 skall en rapport
lämnas till nämnden utifrån en uppföljning av särskilt stöd.
Denna uppföljningsrapport har avgränsats till att gälla skolornas arbete med elever
som är placerade i kommunens övergripande särskilda undervisningsgrupper i
grundskolans årskurser 3-9 vid enheterna Gylle, Gislöv och Borgen samt i
resurscentrum på Söderslättsgymnasiet.
Rapporten presenteras i två delar, en del som gäller resurscentrum på
Söderslättsgymnasiet och en del som gäller de centrala särskilda
undervisningsgrupperna i grundskolan. De bägge delarna av rapporten avslutas
med de slutsatser som kvalitets- och myndighetsavdelningen bedömer har
framkommit utifrån verksamhetsbesöken, samtalen och de dokumentstudier som
har genomförts. Rapporten avslutas med några generella slutsatser som gäller för
samtliga enheter som ingår i denna rapport.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport avseende uppföljning av särskilt stöd,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån granskningens slutsatser utreda
organisationen av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt
att förvaltningschefen ska återrapportera till bildningsnämnden hösten 2019.
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11 Uppföljning intern kontroll 2018
Dnr BIN 2018/5041

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommuns huvudsakliga uppdrag som kommun är att erbjuda välfärd,
service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i kommunen – i
livets alla skeden. Kommunen är också beslutande myndighet enligt ett antal olika
lagstiftningar.
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla
verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation som Trelleborgs kommun
skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av
skattepengarna och en bra service till kommuninvånare och andra intressenter.
Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:
verksamheten är ändamålsenlig och effektivinformation om verksamhet och
ekonomi är tillförlitliglagar, förordningar och styrdokument följs
Intern kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. Personalens erfarenhet,
kompetens, engagemang, medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att
åstadkomma en effektiv intern styrning och kontroll.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2017-12-27 §239) ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan
skall följas upp av nämnden som senast i samband med upprättande av årsanalysen
ska rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 enligt bilaga, samt
att skicka uppföljningsrapport för intern kontroll 2018 till kommunstyrelsen för
kännedom.
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12 Alternativa förslag till effektiviseringar utifrån
bildningsnämndens beslut om Verksamhetsplan
2019
Dnr BIN 2018/4604

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 23 januari 2019, § 10, behandlade bildningsnämnden ärende
avseende Verksamhetsplan 2019. Inför sammanträdet förelåg förslag till
verksamhetsplan samt en lista med 33 effektiviseringsåtgärder för att
bildningsnämnden ska nå en budget i balans 2019.
Bildningsnämnden fastställde Verksamhetsplan 2019 enligt föreliggande förslag
och beslutade vidare bifalla samtliga effektiviseringsåtgärder, med undantag för
avveckling av OB-förskola, nedläggning av öppen förskola i Smygehamn samt
uppsägning av lokal i Skateholm (ingen effekt år 2019). Nämnden beslutade
därutöver att förvaltningen snarast ska återkomma till bildningsnämnden med
alternativa förslag till effektiviseringar med motsvarande effekt 2019, som de
förslag som nämnden avvisade, totalt 2 250 000 kr.
Förslag till alternativa effektiviseringsåtgärder föreligger.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att nämnden, för att nå en budget i balans 2019, ställer sig bakom föreliggande
förslag till alternativa effektiviseringsåtgärder enligt bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att skicka beslutet till kommunstyrelsen.
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13 Årsanalys 2018
Dnr BIN 2018/4740

Ärendebeskrivning
Nämndernas årsanalyser ska vara klarmarkerade och godkända i Stratsys senast
den 8 februari, samt beslutade av respektive nämnd och kommunstyrelsen
tillhanda, senast den 4 mars 2019.
Förslag till Årsanalys 2018 föreligger.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa Årsanalys 2018 med bilagor enligt föreliggande förslag, samt
att begära att helt eller delvis kunna föra över överskottet från 2018 till 2019.
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14 Slutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnad av Klämmans förskola
Dnr BIN 2019/469

Ärendebeskrivning
Slutredovisning av investeringsprojekt avseende ombyggnad av Klämmans
förskola ska göras senast i samband med årsbokslutet för 2018. Tekniska
servicenämnden slutredovisar projektet med avseende på ombyggnationen.
Bildningsnämndens slutredovisning avser investeringsanslag för inköp av
utrustning och inventarier. Se bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande slutredovisning av investeringsprojekt 45568 avseende
inköp av utrustning och inventarier till Klämmans förskola och skicka
slutredovisningen till kommunstyrelsen, samt
att skicka slutredovisningen till tekniska servicenämnden för kännedom.
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15 Revidering av bildningsnämndens beslutade
datum för två utbildningsdagar 2019
Dnr BIN 2018/2993

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade på senaste sammanträdet den 23 januari 2019 att
nämnden ska genomföra två utbildningsdagar 13 mars och 18 september 2019.
Med hänsyn till synpunkter som framförts i bildningsnämnden om att det är
önskvärt att helst inte lägga en lång utbildningsdag samma dag som ett
efterföljande nämndsammanträde, föreslår därför ordföranden att
bildningsnämnden beslutar att ta bort dessa två utbildningsdagar (planerade att vara
heldags-förrättningar utöver nämndsammanträde).

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att inte genomföra utbildningsdag (förrättning) med arbete om mål
onsdag 13 mars 2019 (samma dag som nämndssammanträde),
att inte genomföra utbildningsdag (förrättning) kvalitetsdialog
onsdag 18 september 2019 (samma dag som nämndsammanträde), samt
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till bildningsnämnden med
förslag på andra datum att genomföra utbildning.
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16 Avskaffa Policy för äldre medarbetare
55+vecka (tidigare gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2007-11-28 § 101)
Dnr BIN 2018/4821

Ärendebeskrivning
Sedan läsåret 08/09 fram tills nu finns möjlighet för lärare anställda inom
gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildning i Trelleborgs kommun att
från och med det år man fyller 55 fördela sin undervisningstid så att maximalt fem
arbetsdagars ledighet för heltidsanställd kan skapas (i praktiken fem extra betalda
semesterdagar), den s.k. policyn ”55+ vecka”.
Nu föreslår bildningsförvaltningen bildningsnämnden besluta att denna möjlighet
ska avskaffas från och med den 12 augusti 2019. Bildningsförvaltningen har
identifierat ett behov av omprövning på grund av följande orsaker:
-ett avskaffande av policyn ”55+ vecka” skulle utgöra en av många viktiga
effektiviseringsåtgärder,
-effekterna av policyn har medfört försämrad kvalitet i undervisningen för berörda
elever,
-grundskolelärare 55+ har inte haft likvärdiga villkor eller möjligheter som övriga
lärarkollegor 55+ inom samma förvaltning.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att avskaffa policyn ”55+ vecka” med möjligheten för ferieanställda lärare på
gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildning att från och med det år de
fyller 55 fördela sin undervisningstid under varje läsår så att maximalt fem
arbetsdagars ledighet skapas,
att beslutet om avskaffandet av policyn ”55+vecka” träder i kraft den 12 augusti
2019, samt
att skicka beslutet till rektorerna vid Söderslättsgymnasiet.
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17 Förslag från M och KD om inrättande av
beredning utbildningsforum
Dnr BIN 2019/278

Ärendebeskrivning
Förslag från moderaterna och kristdemokraterna i bildningsnämnden om inrättande
av beredning utbildningsforum. Se bifogat förslag.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att i enlighet med förslaget inrätta en beredning under nämnden, kallad
Utbildningsforum,
att bildningsnämnden beslutar vilka frågor Utbildningsforum ska arbeta med
genom att ge beredningen uppdrag,
att bildningsnämnden utser ledamöter inklusive ordförande i Utbildningsforum,
samt
att Utbildningsforum kan bjuda in forskare och/eller representanter för elever,
föräldrar och personal eller andra som kan bidra till arbetet.
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18 Förslag från M och KD om att utreda
möjlighet att erbjuda skolskjuts på lika villkor
oberoende av val av skola
Dnr BIN 2019/279

Ärendebeskrivning
Förslag från moderaterna och kristdemokraterna i bildningsnämnden om att utreda
möjlighet att erbjuda skolskjuts på lika villkor oberoende av val av skola. Se
bifogat förslag.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att i enlighet med förslaget ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
införa fri skolskjuts på lika villkor även till elever som väljer annan skola än den
kommunen anvisar,
att utredningen redovisar administrativa, ekonomiska, sociala och andra effekter av
att införa detta, samt
att förvaltningen återkommer till bildningsnämndens sammanträde i juni 2019.
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19 Förslag från M och KD om
bildningsnämndens politiska plan 2019-2022
Dnr BIN 2019/285

Ärendebeskrivning
Förslag från moderaterna och kristdemokraterna i bildningsnämnden om
bildningsnämndens politiska plan 2019-2022. Se två bifogade dokument.

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att dokumentet Bildningsnämnden politiska plan 2019-2022 ska ligga till grund för
nämndens arbete och kommunikation för att arbeta mot de inriktnings- och
effektmål som beslutats i Trelleborgs kommun, samt
att bildningsförvaltningen får i uppdrag att på lämpligt sätt kommunicera detta.
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20 Rapport om Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2019/133

Ärendebeskrivning
(BIN 2019/133)
Inga personuppgiftsincidenter finns att rapportera.
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21 Inkomna och avgivna skrivelser - rapport
Dnr BIN 2019/74

Ärendebeskrivning
Information till bildningsnämnden om inkomna och/eller avgivna skrivelser.
Bilaga:
Anmälningsärende 190213 (Inkomna och avgivna skrivelser) (BIN 2019/74:4)

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att lägga rapporten om inkomna och avgivna skrivelser till handlingarna.

25 (25)

22 Delegationsrapporter
Dnr BIN 2019/75

Ärendebeskrivning
Delegationsrapporter
Bilagor:
-Delegationsrapport förvaltningschef januari 2019 (BIN 2019/75:6)
-Delegationsrapport myndighetshandläggare januari 2019 (BIN 2019/75:7)
-Delegationsrapport ordförandebeslut januari 2019 (BIN 2019/75:8)
-Delegationsrapport chefer F - grundskola_sep 2018-jan 2019 (BIN 2019/75:9)
-Delegationsbeslut antagning_rektorer gy_nov 2018-jan 2019 (BIN 2019/75:10)
-Delegationsrapport skolskjuts nov 18-jan 19 (BIN 2019/75:11)

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att lägga redovisade delegationsrapporter till handlingarna.

