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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-04-15

BIN 2019/4229

Plats och tid

Parken kultur- och konferenscenter, Rotundasalen, Norregatan 46-48
kl. 17.23–18.35

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L), (Deltagit på distans)
Cecilia Dahl-Andersson (S), avstår från att delta i beslut §50
Torbjörn Karlsson (S), avstår från att delta i beslut §50

Ersättare

Maj-Lis Fredriksson (C)
Carl Hall Karlström (MP), §§ 47-57, 59-66

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Sofia Henderup Larsson, Utbildningschef grundskola, §§ 47-51
Johanna Hallberg, Fritidspedagog , §§ 47-49
Peter Johnsson, IT-tekniker, IT-avdelningen, (närvarar för teknisk support
för ljud- och bildöverföring i realtid)
Oliver Lazarevski, Filmproducent/pedagog, Kultur- och
fritidsförvaltningen, (närvarar för teknisk support för ljud- och
bildöverföring i realtid)
Nämnden sammanträder med ledamoten Ylva Ekstrand (L) närvarande på
distans, för att tillmötesgå Ylva Ekstrands önskemål.
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i Arbetsordning för
bildningsnämnden, genomförts så att deltagaren på distans, Ylva Ekstrand
(L), och övriga närvarande deltagare genom ljud- och bildöverföring i
realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2020-04-22

Paragrafer

47-66

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Mathias Andersson (SD)

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

2020-04-24

Datum då anslaget tas ned

2020-05-18

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar
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§ 47 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför upprop.
Nämnden sammanträder med ledamoten Ylva Ekstrand (L) närvarande på distans,
för att tillmötesgå Ylva Ekstrands önskemål.
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i Arbetsordning för bildningsnämnden,
genomförts så att deltagaren på distans, Ylva Ekstrand (L), och övriga närvarande
deltagare genom ljud- och bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och
höra varandra.
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§ 48 Val av justerare, tid och plats för justering
samt fastställelse av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden föreslås besluta
att utse NN ( ) och NN ( ) att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll,
att protokollet justeras den 22 april 2020 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utse Torbjörn Karlsson (S) och 2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) att,
jämte ordföranden, justera bildningsnämndens protokoll,
att protokollet justeras den 22 april 2020 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
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§ 49 Utdelning av pris och diplom till
mottagaren av bildningsnämndens utmärkelse
Årets pedagog i Trelleborg
Dnr BIN 2019/3117

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade den 11 mars 2020 § 32 att ge utmärkelsen Årets
pedagog i Trelleborg och prissumman 5000 kronor till fritidspedagog Johanna
Hallberg, som får utmärkelsen för sitt genuina intresse för alla elever och för sitt
stora engagemang i arbetet med en tillgänglig och inkluderande lärmiljö på
Serresjöskolans fritidshem.
Bildningsnämnden bjuder in Johanna Hallberg för att motta pris och diplom.
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§ 50 Delårsrapport 1-2020
Dnr BIN 2020/1144

Ärendebeskrivning
Enligt anvisning och tidplan för delårsrapport 1 2020 ska delårsrapporten, liksom
föregående år, redovisas på nämndnivå i Stratsys enligt beslutad tidplan.
Delårsrapporten gäller perioden 1 januari - 31 mars. Om en nämnds prognos
indikerar en negativ budgetavvikelse, så ska nämnden enligt anvisningarna ta fram
förslag till ekonomi i balans i form av en åtgärdsplan.
Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara inskickade och
ekonomiavdelningen tillhanda senast måndag den 20 april (kl.15).
Ärendet redovisas skriftligt på bildningsnämndens sammanträde.

Beslutsgång
Cecilia Dahl Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S) anmäler att de avstår från
att delta i beslutet.
Ordföranden finner att bildningsnämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till Delårsrapport 1 2020,
att skicka delårsrapporten tillsammans med tjänsteskrivelsen i ärendet till
kommunstyrelsen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 51 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2020/266

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.

Beredning
Förvaltningschef Ester Alavei ger aktuell information om frånvarostatistik med
anledning av rådande kris med virussjukdomen Covid-19 (Corona-virus).
Utbildningschef grundskola Sofia Henderup Larsson ger aktuell information om
samverkansarbetet mellan Skolverket och Trelleborgs kommun avseende insatser
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever, och vid behov
för barn och elever med annat modersmål än svenska (dnr BIN 2019/3974).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.
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§ 52 Informationsärende: Rapport om Öppna
jämförelser: gymnasieskolan 2020 (Sveriges
Kommuner och Regioner)
Dnr BIN 2020/1153

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport om Öppna jämförelser: gymnasieskolan 2020, från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Bilaga:
Rapport om Öppna jämförelser: gymnasieskola 2020 (SKR) Trelleborgs kommun

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
informationen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.
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§ 53 Informationsärende: Rapport och
sammanställning från tillsyn av förskolor med
fristående huvudmän i Trelleborg
Dnr BIN 2020/473

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har under hösten 2019 genomfört tillsyn av de
förskoleverksamheter som drivs av enskilda huvudmän i Trelleborgs kommun.
Tillsynen har omfattat sju huvudmän. Representanter från förvaltningen har besökt
verksamheterna, huvudmännen har lämnat in uppgifter och samtal har hållits med
rektor, representant för huvudmannen samt personal.
Tillsynen har visat att verksamheterna, på ett generellt plan, håller en god
pedagogisk kvalitet. Förvaltningen har även funnit ett antal brister hos
huvudmännen. Bristerna rör främst ägar- och ledningskretsens samlade kompetens
samt skolchefsrollen.
Bilaga:
Rapport

Beredning
Förvaltningschef Ester Alavei informerar i ärendet.
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
rapporten.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av rapport från tillsyn av förskolor med fristående
huvudmän i Trelleborg.
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§ 54 Informationsärende: Revidering av
bildningsförvaltningens Handlingsplan mot
alkohol, narkotika, dopning, vapen och tobak
Dnr BIN 2019/1732

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 289 ”att
ge bildningsnämnden i uppdrag att revidera ”Handlingsplan mot alkohol,
narkotika, dopning, vapen och tobak” till att inkludera tobaksfri skoltid.”
Bildningsförvaltningen har den 22 januari 2020 reviderat Handlingsplan mot
alkohol, narkotika, dopning, vapen och tobak i grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun till att inkludera
tobaksfri skoltid.
Bilagor:
Bildningsförvaltningens reviderade handlingsplan, daterad 2020-01-22
Protokollsutdrag KF 2019-12-16 §289

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
informationen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.
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§ 55 Informationsärende: Barn- och elevstatistik
Dnr BIN 2020/1098

Ärendebeskrivning
Skriftlig halvårsrapport med information om barn- och elevstatistik.
Bilagor:
-BIN-rapport uppföljning antal barn i olika åldersgrupper-200315
-Bilaga till rapport uppföljning antal barn_barn och elevstatistik MARS 2020

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
informationen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.
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§ 56 Utredning avseende kraftsamling för
matematiken
Dnr BIN 2019/4285

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 19 december 2019, § 222, beslutade bildningsnämnden, i
enlighet med förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna,
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad som kan tas tillvara och utvecklas av
nuvarande insatser inom matematikundervisningen och vilka nya insatser som
behövs för att stärka elevernas matematikkunskaper,
att föreslå insatser för att möta ovanstående problem,
att redovisa ekonomiska och andra effekter av insatserna, samt
att återkomma till bildningsnämnden senast till budgetarbetet inför 2021.
Bildningsnämndens presidium beredde och behandlade ärendet den 1 april 2020 §
46. Presidiet enades om att föreslå bildningsnämnden besluta i enlighet
med presidiets justerade förslag till beslut.

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna utredningen,
att uppdra åt bildningsförvaltningen att ta med ett äskande om 2 120 000 kr som en
politiskt prioriterad satsning på matematiken i enlighet med redovisad utredning, i
det budgetförslag för 2021-2023 som bildningsnämndens ska besluta om i juni
2020, samt
att inarbeta den politiskt prioriterade matematiksatsningen i Verksamhetsplan 2021
och genomföra satsningen med start 2021, förutsatt att det avsätts medel för
satsningen när kommunfullmäktige beslutar om Budget 2021-2023.
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§ 57 Utbytesplan för skolbussar
Dnr BIN 2020/53

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 16 december 2019 (KF 2019-12-16, § 268) beslutade
kommunfullmäktige
att uppdra åt bildningsnämnden att se över tillgänglighetsanpassning av
skolbussar och busshållplatser för skolbusstrafiken,
att skolbussverksamheten framgent ska bedrivas i kommunal regi, samt
att bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma, senast i mars 2020 till
fullmäktige, med ett ärende om hur samtliga bussar kan bytas ut. Ärendet ska
förutom anskaffning också belysa möjlighet till leasing eller hyra av bussar. Nya
bussar ska minst leva upp till kraven enligt Euro 6.
Kommunstyrelsen har därefter beviljat bildningsnämndens begäran om anstånd, att
återkomma till kommunfullmäktige med ett ärende avseende utbytesplan för
skolbussar senast den 23 april 2020.

Yrkande
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut i samtliga sju att-satser.
1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till
beslut i samtliga sju att-satser.
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) yrkar bifall till
föreliggande förslags att-satser 1, 2 och 6, med två tillägg
att föreslå bildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunen ska hyra skolbussar, samt att bildningsnämndens beslutar att uppdra
åt bildningsförvaltningen att äska medel för den merkostnad som det innebär att
hyra skolbussar, i det förslag till budget för 2021-2023 som bildningsnämnden ska
besluta om i juni 2020.
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) yrkar därmed avslag
på föreliggande förslags att-satser 3, 4, 5 och 7.
Bildningsnämnden ajourneras för överläggningar kl. 17.56 - 18.01.
Ylva Ekstrand (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju attsatser.
Cecilia Dahl Andersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut
i samtliga sju att-satser.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

15 (30)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-04-15

BIN 2019/4229

Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer 2:e vice
ordförande Mathias Anderssons (SD) m.fl. bifallsyrkande till föreliggande
förslag till beslut i samtliga sju att-satser mot ordförande Lars Mikkeläs och
Maxine Jönssons (båda M) bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6, med två
tilläggsyrkanden, under proposition, och finner att bildningsnämnden beslutar att
bifalla ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda M) bifallsyrkande av
att-satser 1,2 och 6 med två tilläggsyrkanden. Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda M)
bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6 med två tilläggsyrkanden
Nej-röst för bifall till 2:e vice ordförande Mathias Anderssons (SD)
m.fl. bifallsyrkande till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju att-satser

Omröstning
Med 2 ja-röster för bifall till ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda
M) bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6, med två tilläggsyrkanden, och 5 nejröster för bifall till 2:e vice ordförande Mathias Anderssons (SD)
m.fl. bifallsyrkande till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju att-satser,
beslutar bildningsnämnden att bifalla föreliggande förslags samtliga sju att-satser.
Ja-röster av ordförande Lars Mikkelä (M) och Maxine Jönsson (M). Nej-röster
av 1:e vice ordförande Ann Lundström (KD), 2:e vice ordförande Mathias
Andersson (SD), Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl Andersson (S) och Torbjörn
Karlsson (S).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att (1) bildningsnämnden godkänner den utredning avseende möjliga alternativ för
utbyte av kommunens skolbussar som redovisas i bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse,
att (2) skicka utredningen avseende möjliga alternativ för utbyte av kommunens
skolbussar samt övriga beslutsunderlag i ärendet till kommunstyrelsen,
att (3) föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen även fortsatt ska äga sina
skolbussar,
att (4) föreslå kommunfullmäktige besluta att utbyte av skolbussar ska ske med en
buss per år med start år 2021,
att (5) föreslå kommunfullmäktige besluta att inköp av nya skolbussar ska
finansieras genom en utökning av bildningsnämndens årliga investeringsram,
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att (6) föreslå kommunfullmäktige besluta att bildningsnämnden årligen ska
kompenseras för merkostnader kopplat till utbytet av skolbussar i kommande års
budgetprocesser, samt
att (7) uppdra åt bildningsförvaltningen att ta med förslag på utökning av
bildningsnämndens investeringsram för inköp av nya skolbussar, samt äskande om
medel för den merkostnad som det innebär att byta ut skolbussar, i det förslag till
budget för 2021-2023 som bildningsnämnden ska besluta om i juni 2020.

Reservation
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) reserverar sig muntligt
mot beslutet till förmån för egna förslag.

Protokollsanteckning
Maj-Lis Fredriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, anmäler skriftlig
protokollsanteckning. Se stycke 1 nedan.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, anmäler skriftlig
protokollsanteckning. Se stycke 2 nedan.
1 Protokollsanteckning Maj-Lis Fredriksson (C)
”Vi i Centern bifaller förvaltningen förslag till utbytes plan för skolbussar . Vi
anser att det är väsentligt att vi som kommun äger våra bussar och driver denna
verksamhet med våra egna busschafförer och egna bussar.
Maj-Lis Fredriksson Centern”

2 Protokollsanteckning Carl Hall Karlström (MP)
”Miljöpartiet ställer sig bakom förvaltningens förslag för utbytesplan av
skolbussar. Vi menar att skolbusstrafiken ska drivas i kommunal regi, och då är det
lämpligt att även äga fordonen. Följaktningsvis är vi eniga med den riktiga
oppositionen i frågan om skolbusstrafikens fortsatta drift.
Carl Hall Karlström, ersättare i bildningsnämnden för Miljöpartiet de Gröna”
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§ 58 Remiss från Skolinspektionen 2020:911
Ansökan från Internationella Engelska Skolan i
Sverige AB
Dnr BIN 2020/703

Ärendebeskrivning
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan Trelleborg i
Trelleborgs kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.
Trelleborgs kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap.
5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast den 24 april 2020.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, i
behandlingen av detta ärende.

Yrkande
Ordförande Lars Mikkelä (M), gemensamt Maxine Jönsson (M), 1:e vice
ordförande Ann Lundström (KD) och 2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD)
yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i fyra att-satser, med den
ändringen att ett stycke i yttrandet stryks.
Texten i yttrandet som föreslås strykas är andra stycket under rubrik
”Konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Trelleborgs
kommun”, sid. 2:
Behovet av skolplatser i tätorten är alltså stort […] Samtidigt bidrar de nya
skolplatser som skapas genom IES etablering, till att befintliga skollokaler som är
utpekade för avveckling, i första hand dyra paviljonglösningar, kan avvecklas.
Ylva Ekstrand (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i fyra attsatser, och yrkar bifall till det ändringsyrkande som ordföranden m.fl. föreslår.
Torbjörn Karlsson och Cecilia Dahl Andersson (båda S) yrkar avslag på
föreliggande förslag till beslut i fyra att-satser, och yrkar därmed även avslag på det
ändringsyrkande som ordföranden m.fl. föreslår.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer bildningsförvaltningens förslag till yttrande mot sitt, Maxine
Jönssons (M), 1:e vice ordförande Ann Lundströms (KD) och 2:e vice ordförande
Mathias Anderssons (SD) ändringsyrkande under proposition, och finner att
bildningsnämnden bifaller ändringsyrkandet avseende att ett stycke stryks i
yttrandet på sidan 2.
Ordföranden finner därefter att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer
föreliggande förslag till beslut i fyra att-satser, med det ändrade
reviderade yttrandet, mot Torbjörn Karlssons och Cecilia Dahl Anderssons (båda
S) avslagsyrkande under proposition, och finner att bildningsnämnden
bifaller bildningsförvaltningens framlagda förslag till beslut i fyra att-satser med
justeringen att yttrandet ändras genom att andra stycket under rubrik
”Konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Trelleborgs
kommun”, sid. 2, stryks helt.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa ändrat och reviderat förslag till yttrande, avseende remiss från
Skolinspektionen gällande Internationella Engelska skolans ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs
kommun,
att bildningsnämnden därmed ställer sig positiv till Internationella Engelska
skolans etablering i Trelleborgs kommun,
att skicka beslutet och reviderat yttrande inklusive bilagor till Skolinspektionen,
samt
att skicka beslutet inklusive bilagor till kommunstyrelsen för kännedom.

Reservation
Torbjörn Karlsson och Cecilia Dahl Andersson (båda S) reserverar sig mot beslutet
och meddelar att de avser att före justeringen lämna skriftlig reservation.
Inkommen reservation:
”Vid Bildningsnämndens sammanträde 2020-04-15 och beslut i ärende nr 58
(Remiss från Skolinspektionen 2020:911) om etableringen av Internationella
engelska skolan väljer vi socialdemokrater att reservera oss mot nämndens beslut
till förmån för vårt avslagsyrkande.”
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§ 59 Informationsärende: Rapportering till
huvudman om inkomna anmälningar om
kränkande behandling i enlighet med 6 kap. 10 §
Skollagen
Dnr BIN 2020/268

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport till huvudman över statistik för perioden
200304 - 200403 på inkomna anmälningar om kränkande behandling (i enlighet
med 6 kap. 10 § Skollagen).
Bilaga:
Inkomna anmälningar om kränkande behandling 200304 - 200403,
dnr BIN 2020/268:5.

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
rapporten.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av rapport över statistik för perioden
200304 - 200403, på inkomna anmälningar om kränkande behandling,
dnr BIN 2020/268:5.
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§ 60 Begäran om anslag för nybyggnad av
förskola vid Pilevallskolan
Dnr BIN 2020/1143

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 13 september 2017 (BIN 2017-09-13, § 119) beslutade
bildningsnämnden
att planeringen för en ny förskola vid Pilevallskolan ska fortsätta i enlighet med
kommunens lokalförsörjningsplan och bildningsnämndens tidigare lokalutredning,
samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att för bildningsnämndens räkning underteckna
föreliggande beställning avseende möjlighet att uppföra en ny förskola med åtta
avdelningar inom Kyrkoköpinge 20:46 (vid Pilevallskolan).
Beställningen avsåg en ny förskola med åtta avdelningar som skulle möjliggöra
avveckling av Pilekvistens förskola (5 avd) och Klöverns förskola (3 avd).
Utifrån genomförd projektering föreligger behov för tekniska servicenämnden
respektive bildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära anslag för
genomförande av projektet. Projektet omfattar 160 nya förskoleplatser, ett nytt
tillagningskök som utöver förskolan även ska försörja Pilevallskolan, samt en ny
skolmatsal för Pilevallskolans elever. Utöver Pilekvistens förskola (85 platser) och
Klöverns förskola (51 platser) föreslås även Österlids förskola (28 platser)
avvecklas och flyttas till den nya förskolan. Angiven kapacitet avser max antal
platser i maj/juni månad då barnantalen är som högst inom förskolan.
Planerad om- och tillbyggnad av Pilevallskolans A-byggnad har tidigare avbrutits i
avvaktan en översyn av vad som ska hända med utbyggnaden av grundskolelokaler
inom tätorten i övrigt. Övriga byggnader är sedan tidigare om-, till- eller nybyggda.
I A-byggnaden finns utöver kök och matsal, även slöjdlokaler, skolexpedition,
klassrum samt uppehållsytor för de äldre eleverna.

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag om 3 750 000 kr till bildningsnämndens
investeringsbudget år 2022 för inköp av utrustning och inventarier,
att hos kommunfullmäktige begära anslag om 800 000 kr till bildningsnämndens
driftbudget år 2022 för inköp av utrustning och inventarier,
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att föreslå kommunfullmäktige besluta att bildningsnämnden ska kompenseras i
driftbudgeten för merkostnader, lokal- och kapitalkostnader, kopplat till
nybyggnationen av förskola vid Pilevallskolan, i samband med kommande
budgetprocesser inför år 2022 respektive 2023 och framåt,
att skicka beslutet till kommunstyrelsen, samt
att skicka beslutet till tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
kännedom.
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§ 61 Delegerad beslutanderätt i ärenden om att
neka rätt till omsorgsplats i förskola, fritidshem
eller annan pedagogisk verksamhet vid tillfällig
stängning av verksamheter på skolområdet
Dnr BIN 2020/1058

Ärendebeskrivning
För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 (SARS-CoV-2) får
regeringen eller en huvudman under vissa förhållanden fatta beslut om att tillfälligt
stänga verksamheter på skolområdet enligt lag (2020:148) om tillfällig stängning
av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (nedan
kallad lagen). Av lagen framgår att en huvudman vid extraordinära händelser i
fredstid i vissa fall får besluta att stänga en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800). Huvudmannen
ska dock, enligt lagen och bestämmelserna i förordning (2020:115) om utbildning i
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (nedan kallad
förordningen) erbjuda förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen för barn och elever har vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet. Huvudmannen ska också enligt ovan lag och
förordning erbjuda förskola eller fritidshem till barn och elever som på grund av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som
endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Enligt ovan angiven lag får även
regeringen vid extraordinära händelser i fredstid tillfälligt stänga förskoleenheter,
skolenheter, fritidshem och andra verksamheter enligt skollagen. Även vid detta
fall ska huvudmannen erbjuda förskola, fritidshem och i vissa fall annan
pedagogisk verksamhet för barn och elever i enlighet med ovan.
Om regeringen fattar beslut om tillfällig stängning är det barnet eller elevens
hemkommun som ansvarar för att sådan omsorg ordnas medan om en huvudman
fattar sådant beslut så är det huvudmannen som ansvarar för att erbjuda omsorg till
barnet eller eleven.
I det fall en situation uppstår där förskoleenheter, skolenheter, fritidshem och andra
verksamheter enligt skollagen i Trelleborgs kommun måste stängas ner tillfälligt på
grund av rådande kris med virussjukdomen Covid-19 måste bildningsnämnden i
egenskap av hemkommun/huvudman säkerställa att verksamhet fortsätter att
bedrivas och omsorg erbjuds, under tiden för stängning, i enlighet med
författningarnas krav. Under en sådan stängning kan det, efter en individuell
prövning, även finnas skäl att neka rätt till omsorg i enlighet med bestämmelserna.
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Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
I det fall en situation uppstår där förskoleenheter, skolenheter, fritidshem och andra
verksamheter enligt skollagen i Trelleborgs kommun måste stängas ner tillfälligt på
grund av rådande kris med virussjukdomen Covid-19 måste bildningsnämnden i
egenskap av hemkommun/huvudman säkerställa att verksamhet fortsätter att
bedrivas och omsorg erbjuds, under tiden för stängning, i enlighet med
författningarnas krav. Under en sådan stängning kan det, efter en individuell
prövning, även finnas skäl att neka rätt till omsorg i enlighet med bestämmelserna.
Mot denna bakgrund beslutar bildningsnämnden
att (1) delegera beslutanderätten till förvaltningschef att fatta beslut om att neka rätt
till omsorg i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn med
vårdnadshavare som anmält behov av omsorg med hänvisning till att de arbetar i
samhällsviktig verksamhet om bildningsnämnden bedömer att det inte är visat att
omsorgsbehov föreligger utifrån att vårdnadshavaren inte bedöms omfattas av
MSB:s föreskrift 2020:3 eller för att omsorg om barnet bedöms kunna ordnas på
annat sätt,
att (2) delegera beslutanderätten till förvaltningschef att fatta beslut om att neka rätt
till omsorg i förskola eller fritidshem för barn/elev där vårdnadshavare anmält att
barnet/eleven har särskilt behov av omsorg om bildningsnämnden bedömer att det
inte är visat att barnet/eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem,
att (3) delegation av beslutanderätt enligt punkt 1 och 2 bara gäller under tiden för
förordningens (2020:115) giltighetstid, det vill säga till och med den 30 juni 2021,
samt
att (4) förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 62 Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2020/261

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.
Inga inträffade personuppgiftsincidenter finns att rapportera till
bildningsnämndens sammanträde den 15 april 2020.

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
informationen.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

25 (30)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-04-15

BIN 2019/4229

§ 63 Informationsärende: Information till
bildningsnämnden om presidiets behandling av
barns och elevers inflytande i
bildningsnämndens arbete
Dnr BIN 2020/525

Ärendebeskrivning
I enlighet med bildningsnämndens fastställda riktlinjer (BIN 2020-02-05 § 15) bör
frågan om barns och elevers inflytande i bildningsnämndens arbete finnas med som
en stående punkt på presidiets föredragningslista för behandling. Presidiet ansvarar
för att initiera och planera för dialog med/inhämtande av barns och elevers
synpunkter. Initiativ till dialog kan också komma från barnen/eleverna via ansvarig
rektor.
Presidiets behandling av barns och elevers inflytande bör vara med som ett stående
informationsärende på bildningsnämndens föredragningslista. De partier som inte
finns representerade i presidiet har under nämndens behandling av
informationsärendet möjlighet att inkomma med förslag.
Presidiet behandlade den 1 april 2020 § 45 barns och elevers inflytande i
bildningsnämndens arbete.
Tre ärenden behandlades:
1. Elevmedborgarförslag om önskemål av duschväggar från Pilevallskolans
elevråd åk 1-6
2. Efterfrågad lista från högstadieelever på Väståkra skola på förslag hur upplevda
problem kan lösas
3. Nämndberedningen Utbildningsforum (med fokus att utveckla
måltidsverksamheten)
Bilaga:
Protokollsutdrag BIN presidiet 2020-04-01 § 45

Beredning
Ordföranden informerar att i enlighet med presidiets beslut (2020-04-01 § 45) har
bildningsförvaltningen samordnat datum och tid för presidiet att åka ut och träffa
Pilevallskolans elevråd åk 1-6 med anledning av inkomna synpunkter om önskemål
om duschväggar i idrottshall. Presidiet kommer att åka och träffa eleverna den 5
maj 2020.
Cecilia Dahl Andersson (S) framför vikten av att elevernas vid Pilevallskolan
önskemål om duschväggar är något som man bör tillmötesgå så snart som
möjligt. Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att det är viktigt att
tillmötesgå önskemålet skyndsamt. Presidiet kommer i sitt möte med elevrådet
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framföra att bildningsnämndens uppfattning i frågan är att åtgärden med
duschväggar bör genomföras skyndsamt.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.
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§ 64 Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2020 inklusive övrig
återrapportering
Dnr BIN 2020/272

Ärendebeskrivning
Återrapportering av förtroendevaldas verksamhetsbesök på kommunens förskoleoch skolenheter, besök på fristående förskolor och grundskolor,
samt övrig återrapportering från andra typer av förrättningar, genomförda besök,
kurser eller konferenser.
Bilaga:
Redovisning verksamhetsbesök på förskole- och skolenheter Trelleborgs kommun
2020 inkl. övrig återrapportering (uppdaterad 2020-04-09, dnr BIN 2020/272:3)

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen från bildningsnämndens genomförda
verksamhetsbesök.
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§ 65 Informationsärende: Inkomna och avgivna
skrivelser - rapport (anmälningsärenden)
Dnr BIN 2020/2

Ärendebeskrivning
Information till bildningsnämnden om inkomna och avgivna skrivelser.
Bilaga:
Inkomna och avgivna skrivelser Bildningsnämnden 200415, dnr BIN 2020/2:5

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att nämnden har tagit del av
redovisningen av inkomna och avgivna skrivelser.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att bildningsnämnden vid sammanträdet tagit del av redovisningen av inkomna och
avgivna skrivelser Bildningsnämnden 200415, dnr BIN 2020/2:5.
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§ 66 Informationsärende: Delegationsrapport redovisning av delegationsbeslut
Dnr BIN 2020/3

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.
Bilagor:
-Delegationsrapport över delegationsbeslut kränkande behandling under
perioden 200304-200403, dnr BIN 2020/3:8
-Delegationsrapport över beslut fattade under perioden 200305200406 (vissa äldre beslut finns), dnr BIN 2020/3:9

Yrkande
Med anledning av att det i delegationsrapport dnr BIN 2020/3:9 finns sex stycken
redovisade ordförandebeslut yrkar Ylva Ekstrand (L), gemensamt med Cecilia
Dahl Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S) följande:
”Bildningsnämndens ordförande har den senaste tiden tagit ett antal ”brådskande
ordförandebeslut”. Det är i sig inget konstigt att man ibland måste ta till denna
åtgärd. Men vi i den ”riktiga” oppositionen i Bildningsnämnden nöjer oss inte med
en notering i ett dokument med rubriken ”Delegationsbeslut”. Ett brådskande
ordförandebeslut har samma dignitet, som ett beslut i nämnd. Skillnaden är att ett
sådant beslut föregås av beredning, föredragning, diskussion i nämnd samt
beslut.
Därför yrkar vi på att varje ordförandebeslut ska föredras i nämnden under en
särskild punkt och inte bara delges i en lista i dokumentet ”Delegationsrapport”.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer sig bakom Ylva Ekstrands (L) m.fl. förslag om att
ordförandebeslut synliggörs tydligare till bildningsnämnden, och föreslår att en
särskild redovisning av ordförandebeslut ges bildningsnämnden till kommande
sammanträden.
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att godkänna redovisningen av
de delegationsbeslut som förtecknats i delegationsrapporterna dnr BIN 2020/3:8
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och BIN 2020/3:9, samt att till kommande sammanträden ge bildningsnämnden en
särskild redovisning av de ordförandebeslut som fattats.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i
delegationsrapporterna dnr BIN 2020/3:8 och BIN 2020/3:9, samt
att till kommande sammanträden ge bildningsnämnden en särskild redovisning av
de ordförandebeslut som fattats.
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