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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2022-01-26

BIN 2021/3671

Plats och tid

Konferenssal Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1, deltagande på
distans (via Skype) kl. 17.00–17.33

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M), (Deltagit på distans via Skype företag)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande, (Deltagit på distans via Skype
företag)
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande, (Deltagit på distans via
Skype företag)
Ylva Ekstrand (L), (Deltagit på distans via Skype företag) Avstår från att
delta i beslut § 3
Cecilia Dahl-Andersson (S), (Deltagit på distans via Skype företag)
Avstår från att delta i beslut § 3
Mattias Flisborn (S), (Deltagit på distans via Skype företag) Avstår från
att delta i beslut § 3

Ersättare

Mikael Rinholt (KD), (Deltagit på distans via Skype företag)
Christer Leo (SD), (Deltagit på distans via Skype företag)
Bo Roxenvret (SD), (Deltagit på distans via Skype företag)
Monica Carlström (S), (Deltagit på distans via Skype företag)
Maj-Lis Fredriksson (C), (Deltagit på distans via Skype företag)
Tom Magnusson (VS), (Deltagit på distans via Skype företag)
Carl Hall Karlström (MP), (Deltagit på distans via Skype företag)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef, (Deltagit på distans via
Skype företag)
Sammanträdet har genomförts så att deltagare på distans och övriga
deltagare, genom ljud- och bildöverföring i realtid och på lika villkor,
kunnat se och höra varandra (§ 11 Arbetsordning)

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2022-01-31

Paragrafer

1–3

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Cecilia Dahl-Andersson (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-01

Datum då anslaget tas ned

2022-02-23

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer
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§ 1 Upprop
Sammanfattning
Sammanträdet startar kl. 17.00 med teknisk kontroll för deltagande på distans.
Därefter tar behandling av ärenden vid kl. 17.10.
Nämndsekreteraren genomför upprop.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 2 Val av justerare, tid och plats för justering
samt fastställelse av föredragningslista
Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att utse 1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) och Cecilia Dahl Andersson
(S) att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens protokoll
att protokollet justeras måndagen den 31 januari 2022 kl. 12.00 på
bildningsförvaltningens förvaltningskontor
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Sammanfattning
1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) och Cecilia Dahl Andersson (S) föreslås
att, jämte ordföranden, justera bildningsnämndens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att utse 1:e vice ordförande Ann
Lundström (KD) och Cecilia Dahl Andersson (S) att, jämte ordföranden, justera
bildningsnämndens protokoll på bildningsförvaltningens förvaltningskontor, och
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag. Ordföranden finner att
bildningsnämnden är enig om att ändra föreslaget datum för justering från 28
januari till 31 januari kl. 12.00 i stället.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 3 Verksamhetsplan 2022
Dnr BIN 2021/3384

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa Verksamhetsplan 2022 enligt föreliggande förslag, med tillägg av
inledande textavsnitt med rubrik "Några ord från politiken"
att skicka beslutet tillsammans med den fastställda verksamhetsplanen inkl. bilagor
samt tjänsteskrivelsen i ärendet till kommunstyrelsen
att skicka beslutet tillsammans med den fastställda verksamhetsplanen inkl. bilagor
samt tjänsteskrivelsen i ärendet till samtliga arbetstagarorganisationer för
kännedom.

Sammanfattning
Nämndernas verksamhetsplaner för 2022 ska vara beslutade samt
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 31 januari 2022.
Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att Budget 2022-2024 är
beslutad av kommunfullmäktige. Budgeten behandlades av kommunfullmäktige på
fullmäktiges sammanträde den 29 november 2021.
Förslag till Verksamhetsplan 2022 föreligger. Verksamhetsplanen samverkades
med de fackliga organisationerna den 11 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan 2022 (daterad 2022-01-14)
Verksamhetsplan 2022 (inkl. nedan listade bilagor)
Redovisning av investeringar inkl. omdisponeringar 2021
2022 grundbelopp förskola till grundskola
2022 grundbelopp gymnasiet
2022 grundbelopp pedagogisk omsorg

Yrkande
Ordföranden yrkar att ett textavsnitt med rubrik "Några ord från politiken" ska
tillföras och inleda verksamhetsplanen.
Texten lyder:
"Några ord från politiken
Politikerna sätter ramar och pekar ut riktning medan professionen verkställer
genom att omvandla resurserna till verksamhet. Besluten om hur resurserna ska
användas ska ligga så nära barn och elever som möjligt. Så är det nu i
Bildningsnämndens organisation där mandatet och ansvaret för resultaten till stor
del ligger hos rektorerna. Skolpengen är deras resurs att fördela så att barn och

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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elevers utbildning blir maximal med just deras förutsättningar. Från politikens håll
pekar vi på hur vi prioriterar. Vi fullföljer den strategi som antagits som
Bildningsnämndens politiska plan.
• Fortsatt fokus på resultaten
Fullföljd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för en trygg och
framgångsrik framtid.
Det innebär att meritvärden och behörighet i årskurs nio är en milstolpe att
fokusera på, och i sin tur att det målet ska genomsyra utbildningen ända ifrån
förskolan.
Trelleborgs elever presterar bra resultat men det kan alltid bli bättre.
Alla insatser i våra skolor ska alltid ha elevernas resultat som slutmål.
Ingen får ha något annat mål med verksamheten i Trelleborgs skolor.
Nu höjs skolpengen och vi vill att det ska märkas ända ut i klassrummen.
• Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Trelleborgs skolor och våra barn och elever ska inte vara någon
experimentverkstad.
Alla förändringar ska vara förankrade i vetenskap och goda exempel och våra
barn och elever ska möta välutbildade pedagoger som fortlöpande ska
kompetensutvecklas, precis så som forskning visar är det viktigaste för framgång i
skolan.
Vi vill att både lärartätheten och andelen behöriga lärare ska öka.
• Valfriheten
Vi ska underlätta, t.ex. genom skolskjuts, för dem som väljer annan skola än den
kommunala. Under året kommer den tredje friskolan att starta i Trelleborg. När
det gäller förskolor finns ett utbud av både nya, moderna kommunala förskolor och
ett antal fristående förskolor i olika storlekar.
Vi tror på att barn, elever och vårdnadshavare är kapabla att välja och välkomnar
initiativ som ökar valfriheten.
• IT– digital transformation
Digitalisering är inte längre ett projekt utan en del i det systematiska arbetet som
nu behöver utvecklas till nya arbetsmetoder där tekniken kombineras med
pedagogers tankar.
Digitala verktyg ska avlasta pedagogerna administrativa uppgifter som inte kan
utföras av andra.
Vi vill se lösningar som innehåller både ny teknik och innovativ pedagogisk
användning av den.
• Attraktiv arbetsgivare
Det är brist på, och svårt att rekrytera, behöriga pedagoger som vi tror vill arbeta
där man kan göra ett bra jobb förutom att man vill ha betalt för sin utbildning och
sitt professionella arbete. Lärarlöner i Trelleborg ligger bra till i förhållande till
omvärlden men vi måste arbeta med alla parametrar som gör att de skickligaste
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pedagogerna vill arbeta här.
Vi vill öka både lärartätheten och andelen behöriga lärare. Vi vill göra allt för att
pedagoger ska avlastas arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper.
• Omvärlden
Pandemin har påverkat verksamhetens möjligheter till utbyte med näringslivet och
andra aktörer. Företagen har på ett förtjänstfullt sätt ändå bidragit med t.ex. APLplatser.
Samarbete med grannkommunerna Vellinge och Svedala kan komma att innebära
en gemensam satsning på Gymnasiesärskolan där vi tillsammans kan skapa bra
utbildning.
Samtal har påbörjats med Region Skåne som ska leda till att elever som behöver
bedömas eller behandlas av psykiatrisk kompetens ska få den hjälpen snabbare.
Vi vill se ett intensivt arbete tillsammans med näringslivet, uppmuntra
internationella kontakter och kommer fortsätta hitta möjligheter tillsammans med
region och andra kommuner.
• Hälsa, trygghet och studiero
Nu permanentar vi satsningen på 100% skolläkare i Trelleborg och fler psykologer
kommer att arbeta i våra skolor. I samverkan med Social- och Kultur- och
fritidsnämnderna fortsätter arbetet med att öka närvaron hos de elever som kan
befaras få högre frånvaro av olika anledningar.
Rörelse och god, nyttig mat ska ge barn och elever bättre förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen.
Vi vill se en fortsatt utveckling av elevhälsan, fler initiativ till fysiska aktiviteter i
skolan och tillagningskök på alla enheter."

Beslutsgång
Cecilia Dahl Andersson och Mattias Flisborn (båda S) anmäler att man avstår från
att delta i beslutet.
Ylva Ekstrand (L) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet.
Ordföranden finner därefter att bildningsnämnden beslutar att fastställa
Verksamhetsplan 2022 i enlighet med föreliggande utskickat förslag, med tillägg
av inledande textavsnitt med rubrik "Några ord från politiken".

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (dnr KS 2021/747)
Samtliga arbetstagarorganisationer

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

