Kallelse
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Bildningsnämnden
Datum

Diarienummer

2021-04-09

BIN 2020/3103

Tid

Onsdagen den 14 april 2021 klockan 17.00

Plats

Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1, deltagande på distans (via
Skype företag)

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

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

3

Delårsrapport 1 - 2021

4

Revidering av investeringsplan 2021-2025

5

Revidering av bildningsnämndens
dokumenthanteringsplan

6

Informationsärende: Redovisning av barn- och
elevstatistik

7

Förvaltningen informerar

8

Svar till revisionen om vilka åtgärder som kommer
att vidtas med anledning av granskning av samverkan
kring barn och unga med behov av samordnade
insatser

9

Informationsärende: Rapport om Öppna jämförelser:
Gymnasieskola 2021 (Sveriges Kommuner och
Regioner)

10

Sammanslagning av Bäckaskolan F-6 och
Fågelbäcksskolan 7-9 till en skolenhet samt
namngivning av den nya skolenheten

11

Sammanslagning av Ljunggrenska skolan F-3 och
Liljeborgsskolan 4-9 samt namngivning av den nya
skolenheten

12

Sammanslagning av Ängens förskola och Slättens
förskola till en förskoleenhet samt namngivning av
den nya förskoleenheten

13

JENSEN education college AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss från
Skolinspektionen
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

Förslag till bildningsnämnden från Moderaterna och
Kristdemokraterna genom Lars Mikkelä (M) om
handlingsplan för återhämtning efter pandemin

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 2021 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)
Mattias Flisborn (S)

Ersättare
Isac Rubin (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Monica Carlström (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 onsdagen den 21 april 2021 kl. 12.00 på
bildningsförvaltningens förvaltningskontor
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Sammanfattning
NN ( ) och NN ( ) föreslås att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll onsdagen den 21 april 2021 kl. 12.00 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor.
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3 Delårsrapport 1 - 2021
Dnr BIN 2021/711

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande förslag till Delårsrapport 1 2021
att skicka delårsrapporten tillsammans med tjänsteskrivelsen i ärendet till
kommunstyrelsen
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Enligt anvisning och tidplan för Delårsrapport 1 2021 ska delårsrapporten
redovisas på nämndnivå via EMMA (Sharepoint). Delårsrapporten görs per den 31
mars 2021. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse, ska
nämnden enligt anvisningarna ta fram förslag till ekonomi i balans i form av en
åtgärdsplan.
Nämndernas klara delårsrapporter ska skickas in till ekonomiavdelningen senast
måndagen den 19 april (kl. 15). Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara
ekonomiavdelningen tillhanda samt inskickade i W3D3 senast den 30 april.
Den delårsrapport som skickas med kallelsen är ett arbetsmaterial eftersom
beredning fortfarande pågår. Bildningsnämnden kommer att få del av den färdiga
delårsrapporten inför sammanträdet. I samband med behandlingen av
delårsrapporten på bildningsnämndens presidiums sammanträde den 24 mars
2021, visades en tidplan för muntlig information till presidiet respektive nämnden
utifrån månadsuppföljningar som ska lämnas in till ekonomiavdelningen
månadsvis efter delårsrapport 1. Tidplanen bifogas ärendet för nämndens
kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1 2021 (daterad 2021-04-07)
Delårsrapport 1 2021 för bildningsnämnden
Anvisning och tidplan för delårsrapport 1, per 31 mars 2021 (daterad 2021-03-17)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@trelleborg.se med ärendenummer KS
2020/191 DR1 som ämne)
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4 Revidering av investeringsplan 2021-2025
Dnr BIN 2021/632

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa förslag till revidering av investeringsplan 2021-2025 enligt
föreliggande tjänsteskrivelse (inkl. bilaga)
att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse (inkl. bilaga) till
kommunstyrelsen
att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse (inkl. bilaga) till tekniska
servicenämnden för kännedom.

Sammanfattning
Enligt anvisningar för revidering av investeringsplan 2021-2025 finns möjligheter
för nämnder att lämna förslag till revidering av den investeringsplan för åren 20212025 som kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 (KF 2020-11-20,
§ 217). De nämnder som avser att lämna förslag till reviderad investeringsbudget
ska inkomma med förslag som är behandlat av nämnden, senast den 30 april 2021.
Avsikten är att kommunfullmäktige ska ta ställning till en reviderad
investeringsplan vid sammanträdet den 16 juni.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av investeringsplan 2021-2025 (daterad 2021-03-17)
inkl. bilaga:
- Förslag till reviderad Investeringsplan 2021-2025 - bildningsnämnden (daterad
2021-03-17)
Anvisningar - Revidering av investeringsplan 2021-2025 (daterade 2021-02-19)
inkl. bilagor:
- Bilaga 1 och 2 – Investeringsplan 2021-2025 för Skattekollektivet respektive
Taxekollektivet (inkluderande beslut t.o.m. KF 2021-01-25)
- Bilaga 3 – Vägledning avseende utformning av reviderad investeringsplan 20212025 (daterad 2021-02-23)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@Trelleborg.se, dnr KS 2021/86)
Tekniska servicenämnden
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5 Revidering av bildningsnämndens
dokumenthanteringsplan
Dnr BIN 2021/648

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att anta föreslagen revidering av dokumenthanteringsplan i enlighet med Förslag
till bildningsnämndens reviderade dokumenthanteringsplan BIN 2021-04-14
att skicka antagen dokumenthanteringsplan till kommunarkivarien för kännedom.

Sammanfattning
Bildningsnämndens dokumenthanteringsplan reviderades 2019-09-18 §146.
Förslag till beslut föreligger att godkänna ny revidering på grund av att man arbetat
med att ta fram uppdaterade rutiner som leder till förändringar i
dokumenthanteringsplanen. I samband med revidering enligt ovan har de delar som
avser det systematiska kvalitetsarbetet samlats under en rubrik.
Även andra förändringar som föranleder att dokumenthanteringsplanen behöver
revideras är pågående organisationsutveckling där exempelvis titeln
utbildningschef utgått och ersatts av verksamhetschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-beslut om revidering av bildningsnämndens
dokumenthanteringsplan (daterad 2021-03-17)
Förslag till bildningsnämndens reviderade dokumenthanteringsplan
BIN 2021-04-14

Beslutet skickas till
Kommunarkivarien vid kommunledningsförvaltningen
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6 Informationsärende: Redovisning av barn- och
elevstatistik
Dnr BIN 2021/871

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

Sammanfattning
Skriftlig halvårsrapport med information om barn- och elevstatistik.
Bilagor:
Rapport om barn- och elevstatistik
Barn- och elevstatistik mars 2021
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7 Förvaltningen informerar
Dnr BIN 2020/3815

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

Sammanfattning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.
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8 Svar till revisionen om vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskning
av samverkan kring barn och unga med behov
av samordnade insatser
Dnr BIN 2021/490

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande förslag till svar på revisionsrapport Granskning av
samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
att uppdra till bildningsförvaltningen att genomföra en informations- och
utbildningssatsning för rektorer och biträdande rektorer om gällande
överenskommelser samt riktlinjer och rutiner för samverkan kring barn och unga
med behov av samordnade insatser
att återrapportera genomförda insatser till bildningsnämnden i december 2021
att skicka beslutet och svaret på granskningen till Revisionen i Trelleborgs
kommun
att skicka beslutet och svaret på granskningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Helseplan Consulting Group AB har på uppdrag av Revisorerna i Region Skåne
genomfört en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn
och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och
gemensamma regelverk.
Rapporten omfattar Trelleborgs kommun och granskningen avser
bildningsnämnden samt socialnämnden. Trelleborgs kommuns revisorer önskar
svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas.
I presidiets beredning av ärendet beslutades att föreslå bildningsnämnden besluta i
enlighet med bildningsförvaltningens förslag till beslut, med tillägg att föreslå
bildningsnämnden besluta att även skicka beslutet och svaret på granskningen till
kommunstyrelsen för kännedom (BIN presidiet 2021-03-24 § 42).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser (daterad 2021-03-17)
Förslag till svar på revisionsrapport Granskning av samverkan kring barn och unga
med behov av samordnade insatser (daterat 2021-04-08)
Revisionsrapport - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser, Trelleborgs kommun, Februari 2021
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Missiv - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser, Revisionen, Trelleborgs kommun, 2021-02-07

Beslutet skickas till
Revisionen, Trelleborgs kommun
kommunrevisionen@trelleborg.se
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9 Informationsärende: Rapport om Öppna
jämförelser: Gymnasieskola 2021 (Sveriges
Kommuner och Regioner)
Dnr BIN 2021/876

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

Sammanfattning
Skriftlig information Öppna jämförelser: Gymnasieskola 2021, från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), om nyckeltal för den kommunala gymnasieskolan
i Trelleborgs kommun.
Bilaga:
Rapport
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10 Sammanslagning av Bäckaskolan F-6 och
Fågelbäcksskolan 7-9 till en skolenhet samt
namngivning av den nya skolenheten
Dnr BIN 2021/712

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att Bäckaskolan F-6 och Fågelbäcksskolan 7-9 slås samman, och att skolornas
lokaler ska utgöra en skolenhet från och med den 1 juli 2021
att namnet på den nya skolenheten ska vara något av alternativen
Västerbäcksskolan eller Sjöviksskolan
att skicka beslutet till kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden för
kännedom.

Sammanfattning
Utifrån bildningsförvaltningens utveckling av en ändamålsenlig skolorganisation
med ett 1-16-årsperspektiv, föreslår bildningsförvaltningen att Bäckaskolan F-6
och Fågelbäcksskolan 7-9 slås samman till en skolenhet. Förutsatt att
bildningsnämnden fattar beslut om en sådan sammanslagning, så föreligger även
behov för nämnden att besluta om namn på den nya F-9-skolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sammanslagning av Bäckaskolan F-6 och Fågelbäcksskolan 7-9
till en skolenhet samt namngivning av den nya skolenheten (daterad 2021-03-18)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
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11 Sammanslagning av Ljunggrenska skolan
F-3 och Liljeborgsskolan 4-9 samt namngivning
av den nya skolenheten
Dnr BIN 2021/690

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att Ljunggrenska skolan F-3 och Liljeborgsskolan 4-9 slås samman, och att
skolornas lokaler ska utgöra en skolenhet från och med den 1 juli 2021
att namnet på den nya skolenheten ska vara något av alternativen Liljeskolan eller
Östervångskolan
att skicka beslutet till kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden för
kännedom.

Sammanfattning
Utifrån bildningsförvaltningens utveckling av en ändamålsenlig skolorganisation
med ett 1-16-årsperspektiv, föreslår bildningsförvaltningen att Ljunggrenska skolan
F-3 och Liljeborgsskolan 4-9 slås samman till en skolenhet. Förutsatt att
bildningsnämnden fattar beslut om en sådan sammanslagning, så föreligger även
behov för nämnden att besluta om namn på den nya F-9-skolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sammanslagning av Ljunggrenska skolan F-3 och
Liljeborgsskolan 4-9 till en skolenhet samt namngivning av den nya skolenheten
(daterad 2021-03-18)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
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12 Sammanslagning av Ängens förskola och
Slättens förskola till en förskoleenhet samt
namngivning av den nya förskoleenheten
Dnr BIN 2021/715

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att Ängens förskola och Slättens förskola slås samman till en förskoleenhet
att namnet på den nya förskoleenheten ska vara Skegrie förskolor
att sammanslagningen gäller från och med den 1 juli 2021
att skicka beslutet till kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden för
kännedom.

Sammanfattning
Utifrån bildningsförvaltningens utveckling av en ändamålsenlig skolorganisation
med ett 1-16-årsperspektiv, föreslår bildningsförvaltningen att Ängens förskola och
Slättens förskola slås samman till en förskoleenhet. Förutsatt att bildningsnämnden
fattar beslut om en sådan sammanslagning, så föreligger även behov för nämnden
att besluta om namn på den nya sammanslagna förskoleenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sammanslagning av Ängens förskola och Slättens förskola till en
förskoleenhet samt namngivning av den nya förskoleenheten (daterad 2021-03-18)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
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13 JENSEN education college AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering
av grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss
från Skolinspektionen
Dnr BIN 2021/357

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa presidiets föreliggande förslag till remissvar avseende remiss från
Skolinspektionen gällande JENSEN education college AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun
att skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till Skolinspektionen
att skicka beslutet och remissvaret inklusive bilagor till kommunstyrelsen för
kännedom.

Sammanfattning
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för nyetablering av en förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9
och fritidshem vid JENSEN grundskola Trelleborg i Trelleborgs kommun fr.o.m.
läsåret 2022/23.
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 23 april 2021. Bildningsförvaltningen har utarbetat
föreliggande förslag till remissvar inklusive bilagor.
Bildningsnämndens presidium har berett ärendet och föreslår bildningsnämnden
besluta att fastställa presidiets förslag till remissvar enligt följande (BIN presidiet
2021-03-24 § 49):
"Bildningsnämndens yttrande
Bildningsnämnden ställer sig sammantaget positiv till friskolors etablering i
Trelleborgs kommun. Skolplatser behövs. Fördelen med en friskola är att den kan
locka elever från ett större upptagningsområde. Därmed kan friskolan avlasta
behovet av skolplatser i de centrala delarna av tätorten, där det är svårt att hitta
mark till en ny skola. Bildningsnämnden bedömer också att en friskoleetablering
kan bidra till att attrahera nya medborgare till Trelleborgs kommun, vilket på sikt
kan bidra till en generell ökning av utbildningsnivån i kommunen. Föräldrarnas
utbildningsbakgrund är en viktig faktor för hur väl elever lyckas i skolan.
Behov av nya grundskoleplatser i Trelleborgs tätort
Bildningsnämnden beslutade den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) om
Lokalrevision för bildningsnämnden 2021 (se bilaga). Lokalrevisionen är
kommunens verktyg för att möta behoven av skolplatser i egen regi.
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Av lokalrevisonen framgår att det uppstår ett överskott på skolplatser i Trelleborg
när IES etablerar sig läsåret 2022/23 och sedan utökar verksamheten under
läsåren 2023/24 och 2024/25. Överskottet möts av en planerad avveckling av
skolpaviljonger i enlighet med beslut i kommunfullmäktige att avveckla samtliga
paviljonger senast 2022. Lokalrevisionen visar att ytterligare kommunala
skolplatser kan behöva avvecklas för att möta en framtida överkapacitet. I
lokalrevisionen finns utpekade objekt som kan avvecklas då de är mindre
ändamålsenliga och det blir framtida revideringar av lokalrevisionen som ska
hantera eventuell överkapacitet och anpassning till den beslutade
skolorganisationen med inriktning på ett 1-16-årsperspektiv.
Konsekvenser av Jensens etablering i Trelleborgs kommun
Enligt Jensens ansökan till Skolinspektionen ska verksamheten starta läsåret
2022/23 med 348 elever. Fullt utbyggd är skolan år tre, dvs. läsåret 2024/25, en
två-parallellig F-9-skola med 582 elever. F-9 stämmer överens med kommunens
beslutade 1-16-årsperspektiv. Bildningsförvaltningen har varit i kontakt med
Jensen som har svarat att skolan kommer vara ”centralt belägen nära
kommunikationer”.
Det finns en risk för att det kommer uppstå en överkapacitet avseende
grundskoleplatser i tätorten om Jensen etablerar sig som planerat.
Med hänsyn till det totala behovet och den totala tillgången till skolplatser i
tätorten, så kan Jensens etablering innebära att behovet av nästa nya skola i
tätorten kommer senare. I det här sammanhanget blir det viktigt var Jensens nya
skola kommer vara lokaliserad.
Sammanfattande bedömning
Bildningsnämnden är positiv till att Jensen vill etablera sig i Trelleborgs kommun.
När det gäller planeringen av kommunens behov av lokaler kommer
Bildningsnämnden att behöva noga följa utvecklingen för att anpassa egna
utbyggnadsplaner."

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss från
Skolinspektionen, dnr SI 2021:825 (daterad 2021-03-17)
Förslag till remissvar – JENSEN education college AB:s ansökan om godkännande
som huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs kommun - Remiss
från Skolinspektionen, dnr SI 2021:825 (daterat 2021-03-17)
Bilagor till yttrandet:
- Lokalrevision bildningsnämnden 2021 (daterad 2021-01-21, korrigerad 2021-0204) inkl. bilagor
- Befolkningsprognos 2020-2035 rapport
- Sammanställning kommunala och fristående grundskolor i Trelleborgs kommun
(daterad 2021-03-12)
- Karta grundskolor omnejd (daterad 2019-01-09)
- Karta grundskolor tätort (daterad 2019-01-09)
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Remiss från Skolinspektionen, dnr 2021:825 - Ansökan från JENSEN education
college AB
Ansökan SI 2021-825

Beslutet skickas till
Skolinspektionen (skickas till tillstand@skolinspektionen.se, dnr SI 2021:825)
Kommunstyrelsen
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14 Förslag till bildningsnämnden från
Moderaterna och Kristdemokraterna genom
Lars Mikkelä (M) om handlingsplan för
återhämtning efter pandemin
Dnr BIN 2021/759

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att bedöma pandemins och vidtagna
åtgärders konsekvenser på studieresultat och psykisk hälsa
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
återhämtning efter pandemin
att i handlingsplanen föreslå vad som bör göras för att återhämta så mycket som
möjligt med bedömning av förväntade effekter och kostnader
att förvaltningen återkommer med förslag till bildningsnämnden i oktober 2021.

Sammanfattning
Förslag har inkommit till bildningsnämnden från Moderaterna och
Kristdemokraterna genom Lars Mikkelä (M) om handlingsplan för återhämtning
efter pandemin.
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta i enlighet med
förslaget, med ändringen att förvaltningen återkommer till bildningsnämnden i
oktober 2021, istället för i september (BIN presidiet 2021-03-24 § 51).
Ursprungligt förslag:
"Bakgrund
Pandemin har under hela 2020 påverkat skolorna i Trelleborg och detta kommer
att fortsätta under åtminstone första halvåret 2021. Både barn, elever och personal
kommer att ha påverkats av pandemin och av olika åtgärder till följd av nationella
och regionala riktlinjer följda av lokala beslut. Vidtagna åtgärder har påverkat
både studieresultat och psykiskt mående. För att på bästa sätt möta dessa
konsekvenser behövs en konkret handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som
behöver göras för att barn, elever och personal ska kunna återhämta det som
pandemin ställt till med.
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att Bildningsnämnden beslutar ge
bildningsförvaltningen i uppdrag
att bedöma pandemins och vidtagna åtgärders konsekvenser på studieresultat och
psykisk hälsa,
att ta fram en handlingsplan för återhämtning efter pandemin,
att i handlingsplanen föreslå vad som bör göras för att återhämta så mycket som
möjligt med bedömning av förväntade effekter och kostnader, samt
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att förvaltningen återkommer med förslag till Bildningsnämnden i september
2021.
Lars Mikkelä(M), Maxine Jönsson(M), Isac Rubin(M), Mona Palotai(M),
Ann Lundström(KD), Mikael Rinholt(M)"
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15 Informationsärende: Rapportering till
huvudman om inkomna anmälningar om
kränkande behandling i enlighet med 6 kap. 10 §
Skollagen
Dnr BIN 2020/3816

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av rapport över statistik för perioden 2021-03-06 2021-04-01 på inkomna anmälningar om kränkande behandling.

Sammanfattning
Skriftlig rapport till huvudman över statistik för perioden 2021-03-06 - 2021-04-01
på inkomna anmälningar om kränkande behandling (i enlighet med 6 kap. 10 §
Skollagen).
Bilaga:
Rapport
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16 Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2020/3812

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen, dnr BIN 2020/3812:7

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.
I föreliggande rapport till dagens sammanträde redovisas incident som inträffat
21 mars 2021.
Bilaga:
Rapport, dnr BIN 2020/3812:7
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17 Informationsärende: Information till
bildningsnämnden om presidiets behandling av
barns och elevers inflytande i bildningsnämndens arbete
Dnr BIN 2020/3811

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.
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18 Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2021 inklusive övrig
återrapportering
Dnr BIN 2020/3813

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 2021/2

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att bildningsnämnden vid sammanträdet tagit del av redovisningen av inkomna och
avgivna skrivelser Bildningsnämnden 210414, dnr BIN 2021/2:5

Sammanfattning
Information till bildningsnämnden om inkomna och avgivna skrivelser.
Bilaga:
Inkomna och avgivna skrivelser Bildningsnämnden 210414, dnr BIN 2021/2:5
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20 Informationsärende: Delegationsrapport redovisning av delegationsbeslut
Dnr BIN 2021/3

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i
delegationsrapporterna dnr BIN 2021/3:10 och 2021/3:12
att godkänna särskild redovisning av beslut ordföranden fattat på delegation, dnr
BIN 2021/3:13

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 Bildningsnämnden, dnr BIN 2021/3:10
Delegationsrapport kränkande behandling, dnr BIN 2021/3:12
Särskild redovisning av beslut av bildningsnämndens ordförande fattat på
delegation, dnr BIN 2021/3:13

