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Bildningsnämnden
Datum

Diarienummer

2020-11-13

BIN 2019/4236

Tid

Onsdagen den 18 november 2020 klockan 17.00

Plats

Parken kultur- och konferenscenter, Rotundasalen,
Norregatan 46-48

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Val av justerare, tid och plats för justering samt
fastställelse av föredragningslista

3

Informationsärende: Förstelärarnas och
fritidshemsutvecklarnas arbete och uppdrag

4

Informationsärende: Ekonomisk uppföljning per den
31 oktober 2020

5

Förvaltningen informerar

6

Kompletterande utredning efter återremittering av
”Utredning om organisationen av
kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper"

7

Informationsärende: Lärarförbundets ranking Bästa
skolkommun 2020

8

Beslut om att inrätta nationellt program inom
gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun

9

Remissyttrande gällande Betygsutredningens
betänkande Bygga, bedöma, betygsätta - betyg som
bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

10

Beslut om att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes
stipendiefonds tillgångar samt justera ändamålet

11

Beslut om att förbruka stiftelsen Trelleborgs
Ångfartygs AB:s stipendiefonds tillgångar

12

Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av
föreskrifter för stiftelsen för gymnasieskolans
donationsmedel

13

Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av
föreskrifter för samfonden för grundskolans
donationsmedel i Trelleborg

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1
Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Tid

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

Ärende

14

Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av
föreskrifter för stiftelsen Makarna Stjernswärds fond

15

Informationsärende: Rapportering till huvudman om
inkomna anmälningar om kränkande behandling i
enlighet med 6 kap. 10 § Skollagen

16

Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter

17

Informationsärende: Information till
bildningsnämnden om presidiets behandling av barns
och elevers inflytande i bildningsnämndens arbete

18

Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2020 inklusive övrig
återrapportering

19

Informationsärende: Inkomna och avgivna skrivelser
- rapport (anmälningsärenden)

20

Informationsärende: Delegationsrapport - redovisning
av delegationsbeslut

Föredragande

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
Isac Rubin (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Vakant, (S)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Deltagande tjänstemän
Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
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1 Upprop
Sammanfattning
Nämndsekreteraren genomför upprop.
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2 Val av justerare, tid och plats för justering
samt fastställelse av föredragningslista
Förslag till beslut
att utse NN ( ) och NN ( ) att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll,
att protokollet justeras den 25 november 2020 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor, samt
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Sammanfattning
NN ( ) och NN ( ) föreslås att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll den 25 november 2020 på bildningsförvaltningens förvaltningskontor.
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3 Informationsärende: Förstelärarnas och
fritidshemsutvecklarnas arbete och uppdrag
Sammanfattning
Information om förstelärarnas och fritidshemsutvecklarnas arbete och uppdrag.
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4 Informationsärende: Ekonomisk uppföljning
per den 31 oktober 2020
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen.

Sammanfattning
Muntlig information om ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2020.
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5 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2020/266

Sammanfattning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.
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6 Kompletterande utredning efter
återremittering av ”Utredning om
organisationen av kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper"
Dnr BIN 2020/36

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Utredning av förutsättningarna att starta kommunal resursskola
(grundskola) alternativt jourskola i Trelleborgs kommun
att godkänna Utredning av organisation av kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper, 2020-01-17, BIN 2020/36:2
att besluta om organisationsförslag 1 (behålla nuvarande organisation av
kommunövergripande särskild undervisningsgrupper)
att bildningsförvaltningen förbereder organisationen för start av resursskola enligt
organisationsförslag 5 för det fall lagförslaget går igenom
att inte vidta någon ytterligare utredning eller annan åtgärd vad avser Mathias
Anderssons (SD) förslag om jourskola.

Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade den 13 februari 2019, § 26 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda organisationen av kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper samt att återrapportera till bildningsnämnden, med förslag
till beslut, hösten 2019.
Bildningsförvaltningen lämnade den 17 januari 2020 tre olika förslag för
bildningsnämnden att utgå ifrån när man tar ställning till framtida organisering av
de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna (se Utredning av
organisationen av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, 2020-0117, BIN 2020/36:2). Förslagen var i korthet följande 1) att behålla nuvarande
organisation av de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna, 2) att
placera de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna på ett urval av
befintliga grundskolor samt 3) att enbart ha särskilda undervisningsgrupper på
respektive grundskola (dvs. inga kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper). Utredningen återremitterades den 22 januari 2020 av
bildningsnämndens presidium i syfte att komplettera utredningen med hänvisning
till inlämnade synpunkter och frågeställningar av Mathias Andersson (SD).
Bildningsnämndens presidium har därefter avgränsat utredningsuppdraget till att
avse utredning av förutsättningarna att starta en kommunal resursskola.
Bildningsnämnden beslutade den 19 december 2019 att förvaltningen skulle utreda
SD:s initiativärende Utredning av jourskola och återkomma till nämnden. Denna
utredning görs inom ramen för aktuell utredning av förutsättningarna för att starta
kommunal resursskola (grundskola).
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I aktuell utredning redogörs för förutsättningarna för att starta en resursskola
(grundskola) i Trelleborgs kommun dels utifrån gällande reglering, dels utifrån
lagändring som föreslås i delbetänkande En annan möjlighet till särskilt stöd.
Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42). Aktuell utredning utmynnar
i ytterligare två förslag; Organisationsförslag 4: Resursskola med dagens
reglering och Organisationsförslag 5: Resursskola med eventuell kommande
lagändring. Dessa förslag kompletterar tidigare tre förslag.
I den del som avser utredning av jourskola föreslår bildningsförvaltningen
bildningsnämnden att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av förslaget.
I presidiets behandling av ärendet deltog inte 2:e vice ordförande Mathias
Andersson (SD) i behandling och beslut av förslagets att-satser 3 och 4 på grund av
jäv (BIN presidiet 2020-11-04 § 126).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kompletterande utredning om organisationen av
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (2020-10-22)
En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)
Protokollsutdrag bildningsnämndens presidium BIN 2020-01-22, § 6 - Utredning
om organisationen av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper
(återremittering)
Utredning av organisation av kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper, 2020-01-17, BIN 2020/36:2
Protokollsutdrag BIN 2019-12-19, § 228 – Förslag från Mathias Andersson (SD)
om utredning av jourskola
Protokollsutdrag BIN 2019-02-13, § 26 - Återrapportering utifrån en uppföljning
av särskilt stöd i enlighet med bildningsnämnden interna kontrollplan för 2018.
Återrapportering utifrån en uppföljning av särskilt stöd i enlighet med
bildningsnämndens interna kontrollplan för 2018, 2019-01-10, BIN 2018/3904:2
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7 Informationsärende: Lärarförbundets ranking
Bästa skolkommun 2020
Dnr BIN 2020/3428

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen.

Sammanfattning
Skriftlig information om Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skolkommun
2020.
Bilaga:
Rapport
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8 Beslut om att inrätta nationellt program inom
gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun
Dnr BIN 2020/3147

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att inom gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun inrätta nationella programmet
för administration, handel och varuhantering med skolstart höstterminen 2021
att inom gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun inrätta nationella programmet
för fastighet, anläggning och byggnation med skolstart höstterminen 2021
att skicka beslutet för kännedom till verksamhetens grundskolerektorer
att skicka beslutet för kännedom till enhetschef gymnasieantagning/studie- och
yrkesvägledning
att skicka beslutet för kännedom till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun har sedan 2013 endast erbjudit
utbildning inom individuellt program, däremot inte inom nationellt program.
De elever med hemkommun Trelleborg som har kunnat tillgodogöra sig
undervisningen på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan har varit
hänvisade till andra kommuner. Bildningsförvaltningen har utrett möjligheten att
nationellt program inom gymnasiesärskolan kan inrättas i Trelleborgs kommun.
Bildningsnämnden föreslås besluta att inrätta nationella programmet för
administration, handel och varuhantering samt programmet för fastighet,
anläggning och byggnation.

Beslutsunderlag
BIN-Tjänsteskrivelse-Beslut om att inrätta nationellt program inom
gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun (daterad 2020-10-30)

Beslutet skickas till
Grundskolerektorerna
Enhetschef gymnasieantagning/studie- och yrkesvägledning
Kommunstyrelsen
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9 Remissyttrande gällande Betygsutredningens
betänkande Bygga, bedöma, betygsätta - betyg
som bättre motsvarar elevernas kunskaper
(SOU 2020:43)
Dnr BIN 2020/2552

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa föreliggande förslag till remissvar avseende Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43)
att skicka beslutet och remissvaret till Utbildningsdepartementet
att skicka beslutet och remissvaret, samt övriga beslutsunderlag i ärendet, till
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har skickat Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) på
remiss. Trelleborgs kommun är en av de utvalda remissinstanserna.
Kommunledningsförvaltningen har skickat remissen vidare till bildningsnämnden
för besvarande. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast
den 3 december 2020. Bildningsförvaltningen har utarbetat föreliggande förslag till
remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Remiss Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) (daterad
2020-11-12)
Förslag till remissvar – Remiss Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) (daterat
2020-11-12)
Remissbrev - Remittering av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Betänkande – Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se) –
dnr U2020/04429/GV och Trelleborgs kommun anges i ämnesraden
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
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10 Beslut om att förbruka stiftelsen Hugo
Gödeckes stipendiefonds tillgångar samt
justera ändamålet
Dnr BIN 2020/2217

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds (org.nr 847000-3941)
kvarvarande tillgångar som uppgick 2019-12-31 till 46 514,08 kr
att justera stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds (org.nr 847000-3941) ändamål
genom att kvarvarande tillgångar (med avdrag för eventuella kostnader för
bankavgifter, administration och förvaltning) överförs som disponibelt
utdelningsbart medel till stiftelsen Åke Ringbergs stipendiefond
(org.nr 847000-9625)
att hos länsstyrelsen i Skåne ansöka om godkännande av beslutet
att skicka kopior av beslutet, tjänsteskrivelse samt ansökan till länsstyrelsen i
Skåne för kännedom till ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden förvaltar och administrerar stiftelsen Hugo Gödeckes
stipendiefond för ”Trelleborgs samrealskola” (organisationsnummer hos
Skatteverket 847000-3941). Stipendiefonden bildades år 1927. Det ursprungliga
ändamålet är dels att behövande, flitig och begåvad elev vid samrealskolan i
Trelleborg kan söka stipendium, dels att medellös, flitig och begåvad elev som
efter avgången från samrealskolan i Trelleborg kan söka stipendium för fortsatta
studier vid högre läroverk (bilaga 2).
Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren och
inga stipendiemedel har utdelats. Avkastningens disponibla utdelningsbara summa
för år 2020 uppgick till 366,29 kronor (bilagor 3-4).
Eftersom den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsen Hugo Gödeckes
stipendiefonds ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt föreligger
därför ärende att bildningsnämnden beslutar att dels förbruka stiftelsens
kvarvarande tillgångar, dels justera stiftelsens ändamål till ett så närliggande
ändamål som möjligt. När kapitalet är förbrukat kommer stiftelsen att upphöra.
Stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond har ett kapital som uppgick 2019-12-31
till 46 514,08 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-Beslut om att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds
tillgångar samt justera ändamålet (daterad 2020-10-28)
2. Stiftelseförordnande Hugo Gödeckes stipendiefond_1927
3. Hugo Gödeckes stipendiefond Balansrapport och Resultatrapport_3 år_20172019
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4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning
2020_inkl. stiftelseföreskrifter_Bildningsnämnden
5. Utdrag ur Åke Ringbergs testamente 1998_och kommunstyrelsens beslut
2000-09-07
6. Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun
7. Länsstyrelsens ansökningsblankett om Upphörande av stiftelse i vissa fall
enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220)

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne
Förvaltningsavdelningen
291 86 Kristianstad via e-post skane@lansstyrelsen.se)
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen
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11 Beslut om att förbruka stiftelsen Trelleborgs
Ångfartygs AB:s stipendiefonds tillgångar
Dnr BIN 2020/2845

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att förbruka stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags stipendiefonds
(org.nr 847000-3990) kvarvarande tillgångar som uppgick 2019-12-31 till 39
841,67 kr på så sätt att tillgångarna kommer att utgöra ett disponibelt
utdelningsbart medel som används till stipendier för en eller flera studiebegåvade
elever vid Söderslättsgymnasiet (med avdrag för eventuella kostnader för
bankavgifter, administration och förvaltning)
att hos länsstyrelsen i Skåne ansöka om godkännande av beslutet
att skicka kopior av beslutet, tjänsteskrivelse samt ansökan till länsstyrelsen i
Skåne för kännedom till ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden förvaltar och administrerar stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs
Aktiebolags stipendiefonds (organisationsnummer hos Skatteverket 847000-3990).
Stipendiefonden bildades år 1950 (bilaga 2). Det ursprungliga ändamålet är att ett
eller flera stipendier vid vårterminens slut tilldelas en eller flera studiebegåvade
elever vid läroverket (d.v.s. det som idag motsvaras av gymnasiet).
Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren och
inga stipendiemedel har utdelats. Avkastningens disponibla utdelningsbara summa
för år 2020 uppgick till 609,10 kronor (bilagor 3-4).
Eftersom den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs
Aktiebolags stipendiefonds ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt
föreligger därför ärende att bildningsnämnden beslutar att förbruka stiftelsens
kvarvarande tillgångar. När kapitalet är förbrukat kommer stiftelsen att upphöra.
Stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags stipendiefond har ett kapital som
uppgick 2019-12-31 till 39 841,67 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-Beslut om att förbruka stiftelsen Trbs Ångfartygs AB:s
stipendiefonds tillgångar (daterad 2020-10-29)
2. Stiftelseförordnande Trbs Ångfartygs ABs stipendiefond_1950
3. Trbgs Ångfartygs ABs stipendiefond_Balansrapport och Resultatrapport_
3 år_2017-2019
4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl.
stiftelseföreskrifter_Bildningsnämnden
5. Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun
6. Länsstyrelsens ansökningsblankett om Upphörande av stiftelse i vissa fall enligt
6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220)
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne
Förvaltningsavdelningen
291 86 Kristianstad via e-post skane@lansstyrelsen.se)
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen
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12 Ansökan till Kammarkollegiet om
permutation av föreskrifter för stiftelsen för
gymnasieskolans donationsmedel
Dnr BIN 2020/2846

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att (1) godkänna utredningen om ansökan av permutation
att (2) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i
stiftelsens för gymnasieskolans donationsmedel (org.nr 846502-5016) stadgar som
begränsar användningen av kapital, ”Av den årliga avkastningen skall minst 1/10
läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall utdelas …” så att även kapitalet
kan användas för stiftelsens ändamål
att (3) hos Kammarkollegiet ansöka om permutation med följande yrkande:
att Kammarkollegiet beslutar om ändrad föreskrift angående utdelning av
penningpremier enligt följande: ”Disponibel avkastning” ändras till ”Disponibelt
kapital”
att, (4) i det fall Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation, såsom
riktlinjer fastställa att 1) ett belopp på upp till 20 000 kronor per år kan utdelas som
penningpremier, samt 2) årligen göra en översyn om behov föreligger att justera
beloppet i syfte att förhindra att penningpremiernas värde urholkas till följd av
inflation
att (5) i samband med ansökan informera Kammarkollegiet om
att bildningsförvaltningens handläggare, utredningssekreterare Nina Dakwar,
genom fullmakt är ombud och företräder bildningsnämnden i fråga om ansökan om
permutation och under den fortsatta handläggningen av ärendet (i enlighet med
punkt 16.2, bildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-03-13, § 52)
att (6) skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet för kännedom till
ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden förvaltar och administrerar, på uppdrag av kommunfullmäktige,
stiftelsen för gymnasieskolans donationsmedel. Stiftelsens gällande föreskrifter
framgår av Kammarkollegiets beslut den 28 september 2001. Enligt ändamålet ska
utdelning användas till förmån för elever i kommunens gymnasieskola. I
föreskrifterna finns en begränsning som anger att endast avkastningen får nyttjas
till utdelning. Sådan begränsning innebär att kapitalet aldrig kan förbrukas.
Avkastningen för stiftelsens disponibla utdelningsbara summa har under senare år
varit liten. För att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande
sätt föreligger därför ärende att bildningsnämnden beslutar att hos
Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift som
begränsar användningen av stiftelsens kapital, samt att ansöka om tillstånd att få
ändra en föreskrift.
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-----------Bildningsförvaltningen har, efter det att presidiet berett ärendet, sett behov av
ytterligare bearbetning av underlaget, och därför föreligger bildningsförvaltningens
förslag till beslut i reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11. Se presidiets
beslut i bilagt protokollsutdrag (2020-11-04 BINPRE §143).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av föreskrifter
för gymnasieskolans donationsmedel (daterad 2020-11-11)
2. Reglemente för kommunstyrelsen i Trelleborg
3. Förteckning över stiftelser i Trelleborgs kommun
4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl.
stiftelseföreskrifter
5. Kammarkollegiets beslut om permutation 2001-09-28_sammanläggning av
stiftelser till Stiftelsen för gymnasieskolans donationsmedel
6. Stiftelsen gymnasieskolans donationsmedel Balansrapport_Resultatrapport_3 år_
2017-2019

Beslutet skickas till
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen
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13 Ansökan till Kammarkollegiet om
permutation av föreskrifter för samfonden för
grundskolans donationsmedel i Trelleborg
Dnr BIN 2020/2848

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att (1) godkänna utredningen om ansökan av permutation
att (2) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i
samfondens för grundskolans donationsmedel i Trelleborg (org.nr 847000-4113)
stadgar, punkt 3, som begränsar användningen av kapital, ”Av den årliga
nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är
tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall
reserveras för utdelning under kommande år”, så att även kapitalet kan användas
för samfondens ändamål
att (3) hos Kammarkollegiet ansöka om permutation med följande yrkande:
att Kammarkollegiet beslutar om ändring i samfondens föreskrifter, punkt 4, enligt
följande: ”Disponibel avkastning...” ändras till ”Disponibelt kapital…”.
att, (4) i det fall Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation, såsom
riktlinjer fastställa 1) att ett belopp på upp till 20 000 kronor per år kan utdelas ur
stipendiefonden, samt 2) att årligen göra en översyn om behov föreligger att justera
beloppet i syfte att förhindra att det urholkas till följd av inflation
att (5) i samband med ansökan informera Kammarkollegiet om
att bildningsförvaltningens handläggare, utredningssekreterare Nina Dakwar,
genom fullmakt är ombud och företräder bildningsnämnden i fråga om ansökan om
permutation och under den fortsatta handläggningen av ärendet (i enlighet med
punkt 16.2, bildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-03-13, § 52)
att (6) skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet för kännedom till
ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden förvaltar och administrerar, på uppdrag av kommunfullmäktige,
samfonden för grundskolans donationsmedel i Trelleborg. Samfondens gällande
föreskrifter (stadgar) framgår av Kammarkollegiets beslut den 14 juli 1981. Enligt
ändamålet ska utdelning användas till förmån för elever i kommunens grundskola.
I föreskrifterna finns en begränsning som anger att endast avkastningen får nyttjas
till utdelning. Sådan begränsning innebär att kapitalet aldrig kan förbrukas.
Avkastningen för samfondens disponibla utdelningsbara summa har under senare
år varit liten. För att samfondens ändamål ska kunna uppfyllas på ett
tillfredställande sätt föreligger därför ärende att bildningsnämnden beslutar att hos
Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift som
begränsar användningen av samfondens kapital, samt att ansöka om tillstånd att få
ändra en föreskrift.
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------------Bildningsförvaltningen har, efter det att presidiet berett ärendet, sett behov av
ytterligare bearbetning av underlaget, och därför föreligger bildningsförvaltningens
förslag till beslut i reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11. Se presidiets
beslut i bilagt protokollsutdrag (2020-11-04 BINPRE §145).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av föreskrifter
för samfondens för grundskolans donationsmedel (daterad 2020-11-11)
2. Reglemente för kommunstyrelsen i Trelleborg
3. Förteckning över stiftelser i Trelleborgs kommun
4. Förteckning från stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl.
stiftelseföreskrifter
5. Kammarkollegiets beslut om permutation 1981-07-14
6. Samfonden för grundskolans donationsmedel Balansrapport_Resultatrapport_3
år_ 2017-2019

Beslutet skickas till
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen
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14 Ansökan till Kammarkollegiet om
permutation av föreskrifter för stiftelsen
Makarna Stjernswärds fond
Dnr BIN 2020/2847

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att (1) godkänna utredningen om ansökan av permutation
att (2) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i
Makarna Stjernswärds fonds (org.nr 847000-4600) stadgar som begränsar
användningen av kapital, ”att fondens årliga avkastning, sedan minst 1/10 därav
lagts till kapitalet, skall utdelas …”, så att även kapitalet kan användas
att (3) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i
Makarna Stjernswärds fonds stadgar som reglerar att utdelning ska ske till elever
som bor ”inom Trelleborgs rektorsområde R4” och studerar vid
gymnasieskolans ”yrkestekniska linjer”
att (4) hos Kammarkollegiet ansöka om permutation med följande yrkande:
att Kammarkollegiet beslutar om ändrad föreskrift enligt följande: att medel ur
fonden skall utdelas till elever som bor i Trelleborgs kommun och studerar vid
gymnasieskolans nationella yrkesprogram med företräde för sådana elever från
Jordberga gård, i Anderslöv, Södra Åby, Klagstorp eller i Smygehamn
att (5) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i
Makarna Stjernswärds fond som reglerar att”disponibel avkastning” skall
utdelas ”enligt beslut av stipendiekommitten vid Söderslättsgymnasiet”
att, (6) i det fall Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation, såsom
riktlinjer fastställa 1) att ett belopp på upp till 20 000 kronor per år kan utdelas ur
stipendiefonden, samt 2) att årligen göra en översyn om behov föreligger att justera
beloppet i syfte att förhindra att det urholkas till följd av inflation
att (7) i samband med ansökan informera Kammarkollegiet om
att bildningsförvaltningens handläggare, utredningssekreterare Nina Dakwar,
genom fullmakt är ombud och företräder bildningsnämnden i fråga om ansökan om
permutation och under den fortsatta handläggningen av ärendet (i enlighet med
punkt 16.2, bildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-03-13, § 52)
att (8) skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet för kännedom till
ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Bildningsnämnden förvaltar och administrerar, på uppdrag av kommunfullmäktige,
Makarna Stjernswärds fond. Fondens gällande förvaltningsbestämmelser
(föreskrifter) framgår av Kammarkollegiets beslut den 29 november 1988. Enligt
ändamålet ska ”fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till
kapitalet” utdelas till förmån för elever ”som bor inom Trelleborgs rektorsområde
R4 och studerar vid gymnasieskolans yrkestekniska linjer med företräde för sådana
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elever från Jordberga gård” samt att ”disponibel avkastning skall utdelas enligt
beslut av stipendiekommittéen vid Söderslättsgymnasiet”. I bestämmelserna finns
således en begränsning som anger att endast avkastningen får nyttjas till utdelning.
Avkastningen för fondens disponibla utdelningsbara summa har under senare år
varit liten, vilket innebär att kapitalet aldrig kan förbrukas med sådan begränsning.
Fonden har även begränsning avseende destinatärskretsen i och med att
förhållanden har förändrats. Utöver detta finns även en begränsning som reglerar
att ”stipendiekommittéen vid Söderslättsgymnasiet” är det organ som får fatta
beslut om utdelning. För att fondens ändamål ska kunna uppfyllas på ett
tillfredställande sätt behövs ändringar av fondens bestämmelser och därför
föreligger ärende att bildningsnämnden beslutar att hos Kammarkollegiet ansöka
om permutation.
------------Bildningsförvaltningen har, efter det att presidiet berett ärendet, sett behov av
ytterligare bearbetning av underlaget, och därför föreligger bildningsförvaltningens
förslag till beslut i reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11. Se presidiets
beslut i bilagt protokollsutdrag (2020-11-04 BINPRE §144).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-Ansökan till Kammarkollegiet om permutation Makarna
Stjernswärds fond (daterad 2020-11-11)
2. Reglemente för kommunstyrelsen i Trelleborg
3. Förteckning över stiftelser i Trelleborgs kommun
4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl.
stiftelseföreskrifter
5. Kammarkollegiets beslut om permutation 1988-11-29_Kommunfullmäktiges
beslut 1989-02-27
6. Makarna Stjernswärds fond Balansrapport_Resultatrapport_3 år_ 2017-2019

Beslutet skickas till
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen
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15 Informationsärende: Rapportering till
huvudman om inkomna anmälningar om
kränkande behandling i enlighet med 6 kap. 10 §
Skollagen
Dnr BIN 2020/268

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av rapport över statistik för perioden
201005-201110, på inkomna anmälningar om kränkande behandling,
dnr BIN 2020/268:15.

Sammanfattning
Skriftlig rapport till huvudman över statistik för perioden 201005-201110
på inkomna anmälningar om kränkande behandling (i enlighet med
6 kap. 10 § Skollagen).
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16 Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2020/261

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen.

Sammanfattning
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 18 november 2020.

26 (29)

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

Sammanfattning
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.

27 (29)

18 Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2020 inklusive övrig
återrapportering
Dnr BIN 2020/272

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen från bildningsnämndens genomförda
verksamhetsbesök.

Sammanfattning
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.
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19 Informationsärende: Inkomna och avgivna
skrivelser - rapport (anmälningsärenden)
Dnr BIN 2020/2

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att bildningsnämnden vid sammanträdet tagit del av redovisningen av inkomna och
avgivna skrivelser Bildningsnämnden 201118, dnr BIN 2020/2:15.

Sammanfattning
Information till bildningsnämnden om inkomna och avgivna skrivelser.
Bilaga:
Inkomna och avgivna skrivelser Bildningsnämnden 201118, dnr BIN 2020/2:15.
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20 Informationsärende: Delegationsrapport redovisning av delegationsbeslut
Dnr BIN 2020/3

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i
delegationsrapporterna dnr BIN 2020/3:30, BIN 2020/3:31 och BIN 2020/3:33
att godkänna särskild redovisning av beslut ordföranden fattat på delegation,
dnr BIN 2020/3:32.

Sammanfattning
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.
I enlighet med bildningsnämndens beslut 2020-04-15 § 66 ska redovisning av
delegationsbeslut hädanefter kompletteras med en särskild redovisning av de beslut
som ordföranden fattat på delegation, inklusive eventuell tjänsteskrivelse eller
yttrande.
Bilagor:
Delegationsrapport Del 1 (2) Bildningsnämnden 201118 beslut fattade
under perioden 201006-201110, dnr BIN 2020/3:30
Delegationsrapport Del 2 (2) Bildningsnämnden 201118 beslut under perioden
201001-201031, dnr BIN 2020/3:31
Delegationsrapport över beslut kränkande behandling perioden 201005-201110,
dnr BIN 2020/3:33
Särskild redovisning av ett beslut fattat av ordföranden på delegation
2020-10-21, dnr BIN 2020/3:32

