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Bildningsnämnden
Datum

Diarienummer

2021-09-10

BIN 2020/3106

Tid

Onsdagen den 15 september 2021 klockan 17.00

Plats

Konferenssal Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

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

3

Informationsärende: Information från
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring
pågående och planerade detaljplaner

4

Informationsärende: Information från tekniska
serviceförvaltningens fastighetsavdelning kring
aktuella lokal- och byggfrågor

5

Delårsrapport 2 - 2021

6

Förvaltningen informerar

7

Informationsärende: Återrapport initiativärende (S)
"Stärkt arbete mot våld i nära relationer"

8

Informationsärende: Brev från Skolverket till
huvudmän om arbetet med riktade insatser för
nyanländas och flerspråkiga barns och elevers
utbildning

9

Informationsärende: Rapport om skolfrånvaro i
grundskolan läsåret 2020/2021

10

Informationsärende: Redovisning över statsbidrag
som sökts och inte sökts hos Skolverket hösten 2020
samt våren 2021

11

Informationsärende: Kommande tillsyn av förskolor
med fristående huvudman

12

Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna
åtgärder med anledning av utvecklingsområden i
regelbunden kvalitetsgranskning i Trelleborgs
kommun

13

Kvalitetsberättelse för den medicinska delen av
elevhälsan läsåret 2020/2021

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

Kvalitetsberättelse för den psykologiska delen av
elevhälsan läsåret 2020/2021

15

Verksamhetsplan för den medicinska delen av
elevhälsan läsåret 2021/2022

16

Verksamhetsplan för den psykologiska delen av
elevhälsan läsåret 2021/2022

17

Ansökan om godkännande för enskild att bedriva
utökad verksamhet inom förskola, Förskolan
Näktergalens ekonomiska förening

18

Informationsärende: Samverkansavtal Vård- och
omsorgscollege Skåne 2021-07-01 - 2025-06-30

19

Utredning av förslag i initiativärende från Ylva
Ekstrand (L) angående Revidering av
Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun

20

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

21

Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter

22

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

23

Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2021, inklusive övrig
återrapportering

24

Informationsärende: Inkomna och avgivna skrivelser
- rapport (anmälningsärenden)

25

Informationsärende: Delegationsrapport - redovisning
av delegationsbeslut

Föredragande

Tid
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Glöm inte att meddela om du får förhinder till Nina Dakwar, e-post:
Nina.Dakwar@Trelleborg.se
Sammanträdet genomförs fysiskt på plats, ingång direkt via gatan.
Ledamot/ersättare som önskar delta på distans ska anmäla det till
nämndsekreteraren senast dagen före sammanträdet (Arbetsordning för
bildningsnämnden § 11, stycke 2).

Bildningsnämnden
Lars Mikkelä (M)
Ordförande
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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
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att utse NN ( ) och NN ( ) att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens
protokoll
att protokollet justeras onsdagen den 22 september 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 22 september 2021 kl. 12.00 på bildningsförvaltningens
förvaltningskontor.
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3 Informationsärende: Information från
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning
kring pågående och planerade detaljplaner
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen.

Sammanfattning
Planchef Sandra Gustafsson ger information om pågående och planerade
detaljplaner.
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4 Informationsärende: Information från tekniska
serviceförvaltningens fastighetsavdelning kring
aktuella lokal- och byggfrågor
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av informationen.

Sammanfattning
Fastighetschef Fredrik Sörling ger information om aktuella lokal- och byggfrågor.
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5 Delårsrapport 2 - 2021
Dnr BIN 2021/1498

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande förslag till Delårsrapport 2 2021
att skicka delårsrapporten tillsammans med tjänsteskrivelsen i ärendet till
kommunstyrelsen
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Delårsrapport 2 omfattar perioden 1 januari – 31 augusti 2021. Vid prognos som
indikerar en negativ budgetavvikelse vid årets slut ska förslag till resultat i balans
tas fram och framgå i nämndens beslut om delårsrapport. Prognosen ska inte
inkludera intäktsbortfall och/eller kostnadsökningar på grund av pågående Coronapandemi. Däremot ska respektive nämnd, som underlag till kommunens samlade
prognos, ta fram en helårsprognos för sådana intäktsbortfall och/eller
kostnadsökningar.
När delårsrapporten är klar ska en slutversion på Emma (Sharepoint) godkännas av
förvaltningschefen. Den godkända rapporten ska därefter behandlas av respektive
nämnd. Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara
kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion tillhanda senast den 17
september.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 2021 (daterad 2021-09-09)
Delårsrapport 2 2021 för bildningsnämnden
Riktlinjer och anvisningar för delårsbokslut 2 (daterad 2021-05-07)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (skickas till KS_W3D3@trelleborg.se med ärendenummer KS
2020/951 DR1 som ämne)
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6 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.

11 (31)

7 Informationsärende: Återrapport
initiativärende (S) "Stärkt arbete mot våld i nära
relationer"
Dnr BIN 2021/2111

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

Sammanfattning
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-16 § 153 om Återrapport
initiativärende (S) "Stärkt arbete mot våld i nära relationer".
Information om det uppdrag KSO gett till kommundirektören att, i samarbete med
berörda förvaltningar, ta fram metod för att förebygga våld i nära relationer i
Trelleborg, arbetsgruppen leds av Sofia Henderup Larsson, verksamhetsutvecklare
förskola och grundskola.
9 st. bilagor.
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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8 Informationsärende: Brev från Skolverket till
huvudmän om arbetet med riktade insatser för
nyanländas och flerspråkiga barns och elevers
utbildning
Dnr BIN 2019/3974

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att bildningsnämnden tagit del av inkommet brev till huvudmän från Skolverket.

Sammanfattning
Brev inkom från Skolverket till bildningsnämnden 16 juni 2021 med information
om arbetet med riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga barns och elevers
utbildning inom ramen för Skolverkets treåriga utvecklingskoncept i samverkan
med skolhuvudmän.
Bilaga:
Brev huvudmän juni 2021
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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9 Informationsärende: Rapport om skolfrånvaro
i grundskolan läsåret 2020/2021
Dnr BIN 2021/2399

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av rapport om skolfrånvaro i grundskolan läsåret
2020/2021.

Sammanfattning
Skriftlig rapport om skolfrånvaro i grundskolan läsåret 2020/2021.
Bilaga:
Rapport
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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10 Informationsärende: Redovisning över
statsbidrag som sökts och inte sökts hos
Skolverket hösten 2020 samt våren 2021
Dnr BIN 2021/1980

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

Sammanfattning
Huvudmannen kan ansöka om statsbidrag för att utveckla verksamheter och
fortbilda personal i syfte att förbättra barnens/elevernas möjligheter att nå de
uppsatta målen.
Det finns stora möjligheter för en skolhuvudman att ansöka om statsbidrag från
Skolverket samt, i förekommande fall från andra statliga myndigheter.
De statsbidrag som erbjuds är av mångskiftande karaktär; de flesta kräver ansökan
som sedan redovisas, en del rekvireras direkt från Skolverket och några av dem
kräver både ansökan och rekvisition.
Mer information om de olika statsbidragen finns på Skolverkets webbplats, under
sidan Skolutveckling/Statsbidrag.
Från andra statliga myndigheter söker bildningsförvaltningen bland
annat ersättning för asylsökande barn/elever (Migrationsverket) samt bidrag för
skapande skola (Kulturrådet).
Bifogad sammanställning är en redovisning över de statsbidrag
bildningsförvaltningen sökt och inte sökt hos Skolverket hösten 2020 och våren
2021.
Bilaga:
Redovisning
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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11 Informationsärende: Kommande tillsyn av
förskolor med fristående huvudman
Dnr BIN 2021/2307

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

Sammanfattning
Muntlig information om kommande tillsyn av förskolor med fristående huvudman.
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12 Redovisning till Skolinspektionen av
vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden
kvalitetsgranskning i Trelleborgs kommun
Dnr BIN 2020/3145

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Trelleborgs kommun
att skicka redovisningen till Skolinspektionen.

Sammanfattning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört
en kvalitetsgranskning vid Trelleborgs kommun avseende de förutsättningar
huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En
kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge
elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i
Trelleborgs kommun i följande utsträckning:
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa
områden, men utvecklingsområden finns. Trelleborgs kommun behöver inom
ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete analysera elevernas upplevelse av
trygghet så att eventuella förklaringar till skillnader i resultat utifrån kön framgår.
Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som
syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt
som möjligt, men utvecklingsområden finns. Trelleborgs kommun behöver
definiera och konkretisera mål med sina kompensatoriska åtgärder för att
tydliggöra vilka effekter man vill åstadkomma för elever med sämre förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.
Huvudmannen ska senast den 5 oktober 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och
resultatet av dessa åtgärder. Se redovisning sid. 3-5 i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Trelleborgs kommun
(daterad 2021-08-26)
Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Trelleborgs
kommun (daterat 2021-03-23)

17 (31)

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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13 Kvalitetsberättelse för den medicinska delen
av elevhälsan läsåret 2020/2021
Dnr BIN 2021/1978

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Kvalitetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan läsåret
2020/2021.

Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen utgör en del av den medicinska delen av elevhälsans
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19, HSLF:FS
2017:12). Se sid. 2-8 i denna tjänsteskrivelse.
Den medicinska delen av elevhälsan ska enligt 2 kap. skollagen (2010:800)




arbeta förebyggande och hälsofrämjande
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa.

Måluppfyllelsen läsåret 2020/2021 bedöms vara god. Samtliga elever, som enligt
upprättad verksamhetsplan ska erbjudas hälsobesök, har erbjudits sådant.
Vaccinationer har erbjudits enligt nationella barnvaccinationsprogrammet. Rutiner,
handlingsplaner samt läkemedelsdelegation har reviderats och uppdaterats.
Skolsköterskorna har ett samordnande ansvar för smittskydd i skolan. Under läsåret
har covid-19 inneburit att skolsköterskorna har fått fungera rådgivande till elever,
personal och vårdnadshavare kring hur smitta kan begränsas. Skolsköterskorna har
även varit beredda att rycka in i äldrevården vid ett omfattande personalbortfall på
grund av pandemin.

Beslutsunderlag
BIN-Tjänsteskrivelse-Kvalitetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan
läsåret 2020/2021 (daterad 2021-08-25).
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14 Kvalitetsberättelse för den psykologiska
delen av elevhälsan läsåret 2020/2021
Dnr BIN 2021/1979

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Kvalitetsberättelse för den psykologiska delen av elevhälsan läsåret
2020/2021.

Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen utgör en del av den psykologiska delen av elevhälsans
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19, HSLF:FS
2017:12). Se sid. 2-6 i denna tjänsteskrivelse.
Den psykologiska delen av elevhälsan ska enligt 2 kap. skollagen (2010:800)




arbeta förebyggande och hälsofrämjande
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa

Måluppfyllelsen läsåret 2020/2021 bedöms vara god. Samtliga psykologer som
arbetar inom bildningsförvaltningen har under läsåret bidragit med psykologisk
kompetens genom att kontinuerligt medverka (digitalt) på elevhälsans träffar.
Psykologerna har genomfört utredningar för att svara på olika pedagogiska
frågeställningar. Vid önskad kontakt med exempelvis logopedmottagning,
habilitering och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har psykologerna bidragit med
nödvändiga underlag i form av bedömningar. Psykologerna har genomfört
psykologiska utredningar som bl a legat till grund för bedömningar om
skolformstillhörighet. Psykologerna har deltagit i arbetet med att säkerställa att
elever mottagna i särskolan tillhör särskolans målgrupp.

Beslutsunderlag
BIN-Tjänsteskrivelse-Kvalitetsberättelse för den psykologiska delen av elevhälsan
läsåret 2020/2021 (daterad 2021-08-25)
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15 Verksamhetsplan för den medicinska delen
av elevhälsan läsåret 2021/2022
Dnr BIN 2021/1976

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Verksamhetsplan för den medicinska delen av elevhälsan läsåret
2021/2022.

Sammanfattning
Elevhälsans medicinska insatser styrs av skollagen, hälso- och
sjukvårdslagstiftningen samt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens
författningar relevanta för verksamheten. Vägledning för elevhälsan 2016, utgiven
av Skolverket och Socialstyrelsen, utgör ett kunskapsstöd för den medicinska delen
av elevhälsan. Verksamheten styrs också av de rutiner och riktlinjer som finns
upprättade kopplade till ovanstående lagstiftning.
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen utgör ett övergripande regelverk för hur hälsooch sjukvård ska bedrivas för att garantera hela befolkningen en högkvalitativ,
kostnadseffektiv och patientsäker vård utifrån den enskildes behov. Lagstiftningen
är densamma för sjukvårdande behandling inom öppen- och slutenvård och
förebyggande hälsovård i den medicinska delen av elevhälsan. Skolans skyldighet
att bedriva elevhälsa och elevhälsoarbetets inriktning regleras i 2 kap. 25-28 §§
skollagen.
Verksamhetsplanen utgör en del av den medicinska delen av elevhälsans
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19, HSLF:FS
2017:12). Se sid. 2-12 i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
BIN-Tjänsteskrivelse-Verksamhetsplan för den medicinska delen av elevhälsan
läsåret 2021/2022 (daterad 2021-08-25)
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16 Verksamhetsplan för den psykologiska delen
av elevhälsan läsåret 2021/2022
Dnr BIN 2021/1977

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Verksamhetsplan för den psykologiska delen av elevhälsan läsåret
2021/2022.

Sammanfattning
Elevhälsans psykologiska insatser styrs av skollagen, hälso- och
sjukvårdslagstiftningen samt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens
författningar relevanta för verksamheten. Vägledning för elevhälsan 2016, utgiven
av Skolverket och Socialstyrelsen, utgör ett kunskapsstöd för den psykologiska
delen av elevhälsan. Verksamheten styrs också av de rutiner och riktlinjer som
finns upprättade kopplade till ovanstående lagstiftning.
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen utgör ett övergripande regelverk för hur hälsooch sjukvård ska bedrivas för att garantera hela befolkningen en högkvalitativ,
kostnadseffektiv och patientsäker vård utifrån den enskildes behov. Lagstiftningen
är densamma för sjukvårdande behandling inom öppen- och slutenvård och
förebyggande hälsovård i den psykologiska delen av elevhälsan. Skolans
skyldighet att bedriva elevhälsa och elevhälsoarbetets inriktning regleras i 2 kap.
25-28 §§ skollagen.
Verksamhetsplanen utgör en del av den psykologiska delen av elevhälsans
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19, HSLF:FS
2017:12). Se sid. 2-5 i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
BIN-Tjänsteskrivelse-Verksamhetsplan för den psykologiska delen av elevhälsan
läsåret 2021/2022 (daterad 2021-08-25).
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17 Ansökan om godkännande för enskild att
bedriva utökad verksamhet inom förskola,
Förskolan Näktergalens ekonomiska förening
Dnr BIN 2020/2082

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna Förskolan Näktergalen ek. för., 716438-9087, ansökan om att bedriva
förskola med enskild huvudman i Trelleborgs kommun med sammanlagt 40 platser
i lokalerna på Valldammsgatan 17 i Trelleborgs kommun från den 1 oktober 2021
att skicka beslutet till Förskolan Näktergalen ek. för.
att skicka beslutet till kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Förskolan Näktergalen ek. för. (ekonomisk förening) har inkommit med en
ansökan om att bedriva utökad verksamhet inom förskola i enskild regi.
Huvudmannen önskar utöka verksamheten med fem platser, från 35 till 40 platser.
Bildningsförvaltningen har bedömt att Förskolan Näktergalen ek. för. har goda
förutsättningar att bedriva verksamheten med ett utökat antal platser och att de krav
som ställs upp enligt gällande föreskrifter är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ansökan om godkännande för enskild att bedriva utökad
verksamhet inom förskola, Förskolan Näktergalens ek. för., 2021-08-20
Ansökan inkommen från Förskolan Näktergalen ek. för. 2020-10-22

Beslutet skickas till
Förskolan Näktergalen ek. för.
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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18 Informationsärende: Samverkansavtal Vårdoch omsorgscollege Skåne 2021-07-01 2025-06-30
Dnr BIN 2021/2174

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

Sammanfattning
Tidigare gällande Samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege Skåne gällde
fram till 2021-06-30. Ett nytt samverkansavtal har tecknats för avtalsperioden
2021-07-01 - 2025-06-30.
Se bifogat avtal för information om bakgrund, uppdrag och avtalsparter.
Bilaga:
Samverkansavtal
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.

24 (31)

19 Utredning av förslag i initiativärende från
Ylva Ekstrand (L) angående Revidering av
Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun
Dnr BIN 2021/971

Förslag till beslut
Bildningsnämndens presidium föreslår bildningsnämnden besluta
att nämnden ställer sig bakom det nämndsbeslut om revidering av
skolskjutsreglementet som fattades, genom ett så kallat brådskande
ordförandebeslut, av bildningsnämndens ordförande den 26 juli 2021
att avslå förslaget att kravet linjebuss tas bort när alternativet skolbuss finns,
eftersom förslaget är tillgodosett genom det beslut om revidering av
skolskjutsreglementet som fattades av bildningsnämndens ordförande den 26 juli
2021
att med avseende på förslaget om att kompisåkning blir tillåtet, ge
bildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att möjliggöra återinförande
av så kallad kompisåkning, där elever har möjlighet att följa med annan elev hem
på skolbussen efter skolan, så snart som möjligt
att avslå förslaget om att allmänheten får åka med skolbuss i mån av plats
att skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet till kommunstyrelsen
för kännedom.

Sammanfattning
Vid sammanträde den 9 juni 2021 (BIN 2021-06-09, § 110) behandlade
bildningsnämnden extra initiativärende från Ylva Ekstrand (L) angående revidering
av Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun. Bildningsnämnden beslutade
att avslå Ylva Ekstrands (L) förslag i extra ärende
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och effekterna
av Ylva Ekstrands (L) förslag om att kompisåkning blir tillåtet, att kravet linjebuss
tas bort när alternativet skolbuss finns, och att allmänheten får åka med skolbuss i
mån av plats
att bildningsförvaltningen återkommer till bildningsnämnden i september 2021
med ett underlag till beslut.
Se ytterligare information och utredning på sid. 3-7 i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utredning av förslag i initiativärende från Ylva Ekstrand (L)
angående revidering av Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun (daterad
2021-08-27)
Delegationsbeslut BIN ordförande – Revidering av skolskjutsreglemente för
Trelleborgs kommun (daterat 2021-07-26)
Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun (reviderat 2021-07-26)
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Protokollsutdrag BIN 2021-06-09, § 110 – Extra ärende från Ylva Ekstrand (L) om
Revidering av skolskjutsreglemente
Initiativärende från Ylva Ekstrand (L) angående Revidering av
skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun (daterat 2021-06-09)
Protokollsutdrag BIN 2021-05-12, § 75 – Revidering av Skolskjutsreglemente för
Trelleborgs kommun
Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun (reviderat 2021-05-12)
Tjänsteskrivelse – Revidering av Skolskjutsreglemente för Trelleborgs kommun
(daterad 2021-04-16)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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20 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 2021-05-29 2021-09-03 på inkomna anmälningar om kränkande behandling.

Sammanfattning
Skriftlig rapport till huvudman över statistik för perioden 2021-05-29 - 2021-09-03
på inkomna anmälningar om kränkande behandling (i enlighet med 6 kap. 10 §
Skollagen).
Bilaga:
Rapport (dnr BIN 2020/3816:11)
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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21 Informationsärende: Rapport om
Personuppgiftsincidenter
Dnr BIN 2020/3812

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.
Ingen rapport finns att rapportera till sammanträde med bildningsnämnden 15
september 2021.
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22 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 (antagna 2020-02-05 § 15,
reviderade 2021-06-09 § 100) 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 och berörd verksamhetschef
(riktlinjer punkt 4.1).
Presidiets behandling av barns och elevers inflytande ska 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 (riktlinjer punkt 4.2).
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23 Återrapportering från bildningsnämndens
verksamhetsbesök 2021, inklusive övrig
återrapportering
Dnr BIN 2020/3813

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås 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.
8 st. bilagor
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24 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 2021-09-15, dnr BIN 2021/2:11.

Sammanfattning
Information till bildningsnämnden om inkomna och avgivna skrivelser.
Bilaga:
Inkomna och avgivna skrivelser Bildningsnämnden 2021-09-15, dnr BIN
2021/2:11
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.
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25 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 2021/3:26-27
att godkänna särskild redovisning av beslut ordföranden fattat på delegation,
dnr BIN 2021/3:28.

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 Bildningsnämndens sammanträde 2021-09-15, dnr BIN
2021/3:26
Delegationsrapport kränkande behandling, dnr BIN 2021/3:27
Särskild redovisning av beslut bildningsnämndens ordförande fattat på delegation,
dnr BIN 2021/3:28
Ordföranden uppmanar den som har frågor på det skriftliga underlaget och önskar
mer information, att i förväg ta kontakt med bildningsförvaltningen innan
nämndsammanträdet genomförs.

