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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-02

BIN 2019/1114

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 17.00–18.41

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, §§ 101 - 107
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Torbjörn Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Bo Roxenvret (SD), §§ 98 - 100, 108, ersätter 2:e vice ordförande Mathias
Andersson (SD)

Ersättare

Ib Rundqvist (M)
Mikael Rinholt (KD)
Joakim Wollin (S)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP), §§ 101 - 108

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Jonatan Folke, Utvecklingschef, §§ 98 - 105
Karin Jeppsson, Samordnare, Kommunledningsförvaltningen, §§ 98 - 100

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor, 2019-05-09

Paragrafer

98-108

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Torbjörn Karlsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-10

Datum då anslaget tas ned

2019-06-03

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

3 (18)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-02

BIN 2019/1114

Innehåll
Ärende

Sida

Hittade inga poster för innehållsförteckning.
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§ 98 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför upprop.

Justerares signaturer
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§ 99 Val av justerare, tid och plats för justering
samt fastställelse av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden föreslås besluta att
att utse NN ( ) och NN ( ) att, jämte ordföranden, justera
bildningsnämndens protokoll,
att protokollet justeras den 9 maj 2019 på bildningsförvaltningens kontor, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Beredning
Cecilia Dahl-Andersson (S) anmäler ett extra ärende som handlar om budget.
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att punkten läggs sist på dagens
föredragningslista.
Ylva Ekstrand (L) anmäler att hon vill lyfta en fråga. Frågan kan ställas under
punkten Förvaltningen informerar.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utse 1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) och Torbjörn Karlsson (S)
att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens protokoll,
att protokollet justeras den 9 maj 2019 på bildningsförvaltningens kontor, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag med justering att det
tillkommer ett extra ärende om budget.

Justerares signaturer
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§ 100 Informationspunkt: Feriearbetande
ungdomars tobaksförebyggande arbete 2018
Dnr BIN 2019/1625

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 behandlades ett
informationsärende om tobaksförebyggande arbete bland ungdomar. Karin
Jeppsson, samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete och
barnkonventionen, vid kommunledningsförvaltningen, föredrog ärendet
tillsammans med feriearbetande ungdomar. Kommunstyrelsen beslutade i sin
behandling av informationsärendet att de tobaksförebyggande förslag
som presenterades i rapporten (presentationen) skickas till bildningsnämnden, samt
till ytterligare tre nämnder, med begäran att återkomma till kommunstyrelsen
senast i juni 2019 med förslag på åtgärder utifrån rapporten (KS 2019-04-03 §84).
Med anledning av denna begäran från kommunstyrelsen är därför samordnaren
Karin Jeppsson, tillsammans med ungdomar från det tobaksförebyggande arbetet,
inbjudna att informera nämnden i ärendet.
Bilagor:
-Kommunstyrelsens beslut (protokollsutdrag KS 2019-04-03 §84)
-Presentationen (tillika rapport)

Beredning
En utav de feriearbetande ungdomarna hade möjlighet att närvara vid
informationspunkten, och tillsammans med Karin Jeppsson, samordnare
för alkohol- och drogförebyggande arbete och barnkonventionen, ges information i
ärendet.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
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§ 101 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2019/132

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.

Beredning
Förvaltningschef Ester Alavei informerar om
- Situationen på Skegrie skola,
- Övertagandet av måltidsverksamheten,
- Alstad skola.
Utvecklingschef Jonatan Folke informerar om bildningsförvaltningens pågående
stora IT-projekt.
Ylva Ekstrand (L) lyfter en fråga om trafiksäkerhet för barn och ungdom. Ylva
Ekstrand meddelar att hon fått information om att föräldrar engagerat sig genom att
skriva till kommunen med anledning av att man vill ha ett övergångsställe vid
Kämpingevägen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga ärendet till handlingarna.
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§ 102 Vårdgivarens utseende av
verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan
Dnr BIN 2018/2817

Ärendebeskrivning
Det är den av vårdgivaren utsedda nämnden som i sin tur utser verksamhetschef.
Nämndens beslut att utse en verksamhetschef är ett personligt förordnande för en
viss namngiven person att ta över hela ansvaret som verksamhetschef.
Verksamhetschefens ansvar ska konkret dokumenteras i det nämndbeslut enligt
vilket verksamhetschefen utses.
Vårdgivaren är ansvarig för den vård som ges i skolan, och vårdgivaren ska utse
en verksamhetschef.
Verksamhetschefens ansvar och arbetsuppgifter
-Verksamhetschefen ska säkerställa att patienternas behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
-Verksamhetschefen ansvarar också för att verksamheten tillgodoser kraven på hög
patientsäkerhet, erbjuder god kvalitet på vården samt främjar kostnadseffektivitet.
-Verksamhetschefen svarar också för ledning, planering och utveckling av
verksamheten. I detta ingår bland annat att se till att medarbetarna har rätt
kompetens, får fortbildning och har möjlighet att bedriva en god vård med hög
kvalitet Rutiner och riktlinjer ska upprättas och revideras. Avvikelser ska utredas
och följas upp.
-Inspektionen för vård och omsorg (IVO), elever, vårdnadshavare och personal ska
kunna vända sig till verksamhetschefen i frågor som rör verksamheten.
Sedan den 1 oktober 2018 har resurschef Stefanie Sennevall von Kramer
varit verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
(BIN 2018-09-19 §102).

Beredning
Med anledning av att resurschef Stefanie Sennevall von Kramer, vid centrala
stödorganisationen, kommer att avsluta sin tjänst inom kort på
bildningsförvaltningen för att gå vidare till annat uppdrag behöver
bildningsnämnden utse en ny verksamhetschef. Samtidigt sker nu en
omorganisering av avdelningar på bildningsförvaltningen. Det innebär att från och
med juni månad 2019 blir kvalitets- och myndighetsavdelningen och den centrala
stödorganisationen en gemensam avdelning under kvalitetschef Lindha Maknes
ledning. Den nya avdelningen har dock ännu inte fått något namn. Syftet med
sammanslagningen av de två avdelningarna är bland annat att samla kompetenserna
under en och samma chef för bättre samordning, och för att kunna ge ett mer
omfattande stöd till verksamheterna på ett effektivare sätt.
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Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att utse kvalitetschef
Lindha Makne till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan från och med den 1 juni 2019.
Föredragning i ärendet av förvaltningschef Ester Alavei.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att från och med den 1 juni 2019 utse Lindha Makne som verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30),
att ge verksamhetschefen ansvar och arbetsuppgifter enligt ovan, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
anmäla Lindha Makne som verksamhetschef och Lex Maria-ansvarig.
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§ 103 Beslut om utdelning av medel ur
Samfonden för grundskolans donationsmedel
för 2019
Dnr BIN 2019/1389

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden förvaltar den interna fonden (stiftelsen) Samfonden för
grundskolans donationsmedel i Trelleborg. Beslut om utdelning fattas av
bildningsnämnden.
Följande står att läsa i föreskrifterna om fonden och ändamålen,
se bilaga 1, sid. 4-5:
”Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses
av utdebiterade medel.
Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola för
(a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne,
god kamratanda eller berömvärd flit,
(b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik, eller annan kulturell
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott,
(c) stipendium för fortsatt utbildning,
(d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
(e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling
eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller
(f) förvärv av materiel”.
Frågan om ansökan om medel för år 2019 har varit uppe på utbildningschef Sofia
Henderup Larssons möte med sin rektorsgrupp i april, och är avstämt i
gruppen. Ansökan om medel ur Samfonden inkom den 9 april 2019 av rektor
Mikael Skeensgård vid Liljeborgsskolan.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utdelning av 10 684 kronor ur Samfonden för grundskolans donationsmedel för
2019 sker enligt redovisat förslag, samt
att beslutet inklusive tjänsteskrivelse skickas till rektor Mikael Skeensgård,
Liljeborgsskolan.
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§ 104 Rapport om Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2019/133

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamheter.
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen
ankommer det på nämndens ansvar att kunna upptäcka, rapportera och utreda
personuppgiftsincidenter. Inom bildningsförvaltningen finns rutiner för detta och
det ingår att rapportera till bildningsnämnden.
Personuppgiftsansvarig ska i första hand se till att ansvarigt dataskyddsombud
informeras. Dataskyddsombudet är sedan kontaktyta gentemot
tillsynsmyndigheten, datainspektionen.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för
människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar
kontrollen över sina uppgifter eller att dennes rättigheter kränks.
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personer har
-blivit förstörda,
-gått förlorade på annat sätt,
-kommit i orätta händer.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är
det personuppgiftsincidenter.
I föreliggande rapport redovisas två incidenter som är av ringa betydelse.
Bilaga:
Rapport om personuppgiftsincidenter daterad 2019-04-23

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen och lägga rapport om personuppgiftsincidenter till
handlingarna.
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§ 105 Antal barn och elever i
bildningsnämndens verksamheter och
enheternas kapacitet
Dnr BIN 2019/540

Ärendebeskrivning
Skriftlig information och redovisning till bildningsnämnden om antal barn och
elever i bildningsnämndens verksamheter och enheternas kapacitet, 4 bilagor.
Bilagor:
1. Inskrivna vs kapacitet i FSK kommunala 2016-2019 APR
2. Inskrivna vs kapacitet i FSK fristående 2016-2019 APR
3. Inskrivna vs kapacitet i GR kommunala och fristående 2016-2019 APR
4. Inskrivna vs kapacitet i GY 2016-2019 APR

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga ärendet till handlingarna.
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§ 106 Inkomna och avgivna skrivelser - rapport
(Anmälningsärenden)
Dnr BIN 2019/74

Ärendebeskrivning
Information till bildningsnämnden om inkomna och avgivna skrivelser.
Bilaga:
Inkomna och avgivna skrivelser Bildningsnämnden 190430 (dnr BIN 2019/74:10)

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga rapporten om inkomna och avgivna
skrivelser till handlingarna.
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§ 107 Delegationsrapport - redovisning av
delegationsbeslut
Dnr BIN 2019/75

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden uppdra åt presidiet, en ledamot
eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden.
Bildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till presidiet,
ordförande och tjänstepersoner i enlighet med bildningsnämndens
delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation redovisas till
bildningsnämnden.
Bilaga:
Delegationsrapport Bildningsnämnden, beslut fattade under perioden 190327 190415, dnr BIN 2019/75:21.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i
delegationsrapport daterad den 18 april 2019, dnr BIN 2019/75:21.
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§ 108 Extra ärende om budget
Dnr BIN 2019/1892

Ärendebeskrivning
Cecilia Dahl-Andersson (S) anmäler ett extra ärende som handlar om budget (se
ovan § 99), gemensamt med Torbjörn Karlsson (S) och Ylva Ekstrand (L):
”Initiativärende Bildningsnämnden 2 maj 2019
Med anledning av att bildningsnämnden den 10 april behandlade en rapport om
hur första kvartalets verksamhet och ekonomi gällande skolorna i Trelleborg
hittills utvecklats lägger Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Miljöpartiet,
Liberalerna och Centerpartiet härmed fram ett initiativärende. En passus i
rapporten löd ”Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva
upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad det gäller kvalitet och
säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.”. Det är
tunga och oroande ord från skolans högsta tjänstepersoner. Prognosen för 2019års personalkostnader lyder på ett överdrag med drygt 18 miljoner. Ett underskott
som inte är att förvåna sig över med tanke på de alltför små medel som
kommunfullmäktige anslagit till bildningsnämnden för innevarande år.
Vi yrkar därför att bildningsnämnden ska hemställa till kommunfullmäktige om att
få överfört till sig 16 miljoner kronor från kommunfullmäktiges budgetmarginal.
Dessa medel ska täcka merparten av det underskott för 2019-års
personalkostnader som prognosticerats samt fokusera på återställande av medlen
till resursskolorna och studietorgen på gymnasiet. Fördelningen av dessa medel
måste också användas för att se till att statsbidragen inte äventyras.”

Beredning
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) yrkar, gemensamt med 1:e
vice ordförande Ann Lundström (KD), avslag på förslaget.
Cecilia Dahl-Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S) yrkar, gemensamt med
Ylva Ekstrand (L), bifall till förslaget.
Bildningsnämnden ajourneras före beslutet för överläggningar samt paus och
fika kl 18.25 - 18.35.

Jäv
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i
behandlingen av ärendet. Bo Roxenvret (SD) går in som tjänstgörande ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer
Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande på avslag mot Socialdemokraternas
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och Liberalernas yrkande om bifall, och finner att bildningsnämnden beslutar att
avslå förslaget. Omröstning begärs. Bildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande att avslå
förslaget
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas och Liberalernas förslag
Med 4 ja-röster för bifall till yrkandet att avslå förslaget, och 3 nej-röster för bifall
till förslaget, beslutar bildningsnämnden att avslå Cecilia Dahl-Anderssons (S),
Torbjörn Karlssons (S) och Ylva Ekstrands (L) förslag om att bildningsnämnden
ska hemställa till kommunfullmäktige om att få överfört till sig 16 miljoner kronor
från kommunfullmäktiges budgetmarginal.
Ja-röster av Lars Mikkelä (M), Maxine Jönsson (M), Ann Lundström (KD) och Bo
Roxenvret (SD).
Nej-röster av Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl-Andersson (S) och Torbjörn
Karlsson (S).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att avslå Cecilia Dahl-Anderssons (S), Torbjörn Karlssons (S) och Ylva Ekstrands
(L) förslag om att bildningsnämnden ska hemställa till kommunfullmäktige om att
få överfört till sig 16 miljoner kronor från kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Reservation
Ylva Ekstrand (L) anmäler skriftlig reservation. Se stycke 1 nedan.
Cecilia Dahl-Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S), anmäler skriftlig
reservation. Se stycke 2 nedan.
1 Reservation av Ylva Ekstrand (L)
”Liberalerna i Trelleborg reserverar sig mot beslutet att avslå initiativärendet som
lades av S och som L ställde sig bakom på Bildningsnämnden den 2 maj 2019.
Förslaget avslogs av M, KD och SD.
Förslaget innebar en hemställan till fullmäktige om ett tillskott på 16 miljoner för
att rädda resursskolorna från häftiga neddragningar samt studietorgen på
gymnasiet. Besparing på resursskolorna är ett svek mot de som är i särskilt stort
behov av stöd. Studietorgen är mycket uppskattade av eleverna och en viktig faktor,
när elever väljer gymnasium. Tillskottet skulle också användas till att bibehålla de
statsbidrag, vilka annars måste återbetalas till staten, om Trelleborg inte kan leva
upp till de krav som berättigar till statsbidrag.
Man kan spara ihjäl sig och skolverksamheten i Trelleborg är på god väg.
Ylva Ekstrand, ledamot i Bildningsnämnden, L”
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2 Reservation av Cecilia Dahl-Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S)
”Reservation till beslut kring initiativärende den 2 maj 2019.
På bildningsnämndens möte den 2 maj 2019 la vi fram ett initiativärende där vi
yrkade på att bildningsnämnden skulle hemställa till kommunfullmäktige om att få
överfört till sig 16 miljoner kronor från kommunfullmäktiges budgetmarginal.
Detta ärende röstades ner av styret, M, Kd samt SD och beslut togs att avslå vårt
yrkande.
Vi reserverar oss mot detta beslut.
Cilla Dahl Andersson, ordinarie S
Torbjörn Karlsson, ordinarie S
Joakim Wollin, ersättare S”

Protokollsanteckning
Maj-Lis Fredriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning. Se stycke 1 nedan.
Tom Magnusson (SÖS), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning. Se stycke 2 nedan.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, ej tjänstgörande ersättare,
önskar få sin mening till protokollet, och anmäler skriftlig protokollsanteckning. Se
stycke 3 nedan.
1 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Maj-Lis Fredriksson (C)
”Vi i centern vill göra en anteckning i protokollet att vi samtycker med den
budgetanslag som gjorts i detta ärende”

2 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Tom Magnusson (SÖS)
”Söderslättspartiet ställer sig bakom Initiativärendet som lades av S & L men
avslogs av M, KD och SD på Bildningsnämndens möte den 2.5 2019.
Det hade varit enkelt att snabbt kunna lösa de olyckliga effekterna av
nedskärningarna i anslagen till resursskolorna och studietorget på
Söderslättsgymnasiet genom att hemställa till kommunfullmäktige om att få
överfört till sig 16 miljoner kronor från kommunfullmäktiges budgetmarginal.
Speciellt studietorget på SSG har varit en profilerande aktivitet och fördel i
marknadsföringen för att få fler sökande till SSG. Sedan nedskärningarna blivit
kända via media har ryktesspridningen på skolan skapat oro och besvikelse bland
eleverna som känner sig lurade och svikna. Både rektor och lärarna får klä skott
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för de politiska beslut som M, KD och SD drivit igenom.
Konsekvenserna av dessa drastiskt minskade anslag till kommunens resursskolor
och SSGs studietorgsverksamhet kommer att kosta kommunen flerfaldigt mer i
framtiden. Men än värre är att vi sviker barnen och ungdomarna, speciellt de som
behöver stöd för att klara skolan och kunna gå vidare i livet
Trelleborg den 2 maj 2019
För Söderslättspartiet i Bildningsnämnden
Tom Magnusson”

3 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Carl Hall Karlström (MP)
”Miljöpartiet de gröna stödjer det framlagda initiativärendet från oppositionen om
att tillskjuta mer medel till bildningsförvaltningen. De besparingar som
bildningsförvaltningen tvingats göra drabbar barn och unga hårt. I förslaget
framhålls särskilt hur resursskolorna och studietorget på gymnasieskolan skulle
kunna fortsätta sin verksamhet. Det skulle då gynna de elever som har behov av
extra stöd i sin skolgång.
Miljöpartiet de gröna ser allvarligt på de stora besparingarna som
bildningsförvaltningen har tvingats till och är besvikna på att initiativärendet inte
kunde finna stöd i bildningsnämnden.
Carl Hall Karlström, ersättare i bildningsnämnden för Miljöpartiet de gröna”
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