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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2017-12-20

BIN 2017/3464

Plats och tid

Lillevång/Vannhögskolan, Virkesvägen 2, Trelleborg kl. 15.00–19.00

Beslutande

Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Lars Hemzelius (SÖS), Vice ordförande
Gull-Britt Persson (MP)
Susana Apostolovska (M)
Mathias Andersson (SD)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Mähler (S)
Rolf Andersson (SÖS)
Bertil Tomelius (M)

Ersättare

Britten Morän-Jystrand (MP)
Fredrik Karlsson (SD)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Sverrir Valgeirsson (L)
Kouder Mere (S)
Vita Åstrand (S)

Övriga

André Levin, Verksamhetscontroller
Ann Hejde-Spjuth, Resurschef
Helen Svensson, HR-enhetschef
Jytte Lindborg, Förvaltningschef
Mia Ideström, Nämndsekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Serene Rosberg, Utbildningschef
Simon Berg, Utredare
Linda Abrahamsson, Kvalitetschef
Anna Palm, Skoljurist
Michel El-Dabh, Systemchef
Ulrica Falck, Utbildningschef
Ninda Menkus, Tillträdande utbildningschef
Yana Broberg, Kommunikatör

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 27 december 2017.

Paragrafer

176-193, 185 lämnas ojusterad av Lars Mikkelä (M).

Sekreterare
Mia Ideström
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Lars Mikkelä (M)

Gull-Britt Persson (MP)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat med undantag från § 185 Utvärdering av
karriärstjänster. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, Trelleborg.

Underskrift
Mia Ideström

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 188 Yttrande över arbetsmarknadsnämndens
beställning av SFI 2018
Dnr BIN 2017/2862

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen, i vilken svenska för invandrare
(SFI) är en del. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att beställa SFI från
bildningsnämnden. Av arbetsmarknadsnämndens beställning framgår att SFI ska
beställas på sådant sätt att utbildningen är flexibel, tillgodoser marknadens behov
av framtida arbetskraft och ökar individens konkurrenskraft.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar i dagsläget om beställning av SFI och vad SFI
verksamheten får kosta, utan ett underlag där en kostnads- och behovsanalys
genomförts, kopplat till antalet studerande idag, prognos för antal studerande 2018
eller kopplat till de studerandes utbildningsbakgrund. Det innebär att
arbetsmarknadsnämnden i dagsläget beslutar om beställning av SFI utan att
säkerställa att beställningen faktiskt ger förutsättningar för en flexibel utbildning,
att den tillgodoser marknadens behov av framtida arbetskraft eller att den ger
förutsättningar att öka individens konkurrenskraft. Detta tillvägagångssätt innebär
att arbetsmarknadsnämndens beställning, för andra året i rad, resulterar i att SFI
verksamhetens flexibilitet och möjlighet att möta varje studerandes behov
reduceras i Trelleborgs kommun.
Arbetsmarknadsnämnden anger i sitt beslut om beställning av SFI verksamhet som
inkom den 31 oktober 2017, att bildningsnämnden ska återkomma om det inte
finns förutsättningar att genomföra SFI i enlighet med gällande lagstiftning samt
utifrån rådande budget. I föreliggande yttrande framgår hur såväl föregående som
föreliggande beställning av SFI från arbetsmarknadsnämnden får till konsekvens
att SFI utbildningen i Trelleborgs kommun får allt mer begränsade möjligheter att
möta de studerandes behov, i enlighet med lagstiftningen, och vilka konsekvenser
detta medför.

Beredning
Kvalitetschef Linda Abrahamsson redogör för ärendet.

Yrkande
Ordförande Sven Lindkvist (S) yrkar bifall i enlighet med bildningsförvaltningens
förslag.
Lars Mikkelä (M) yrkar för den moderata gruppen att bildningsnämnden beslutar
att överlämna ärendet om organisation av SFI till kommunstyrelsen för utredning
och konsekvensanalys för ett väl underbyggt politiskt beslut.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag. Huvudförslag är kvartettens yrkande i
enlighet med bildningsförvaltningens förslag. Motförslag är den moderaterna
gruppens förslag.
Ordförande ställer under proposition kvartettens förslag mot den moderata
gruppens förslag.
Ordförande finner att kvartettens förslag har bifallits.

Omröstning
Omröstning begärs.
Omröstning genomförs.
Den som röstar för kvartettens förslag om bifall röstar ja. Den som röstar för den
moderata gruppens förslag röstar nej.
Vid omröstning genom upprop lämnas åtta (8) ja-röster av Sven Lindkvist (S), Lars
Hemzelius (SÖS), Gull-Britt Persson (MP), Mathias Andersson (SD), Kristina
Mähler (S), Ylva Ekstrand (L), Anitha Lata (S) och Rolf Andersson (SÖS). Samt
två (2) nej-röster av Lars Mikkelä (M) och Susana Apostolovska (M). Bertil
Tomelius (M) avstår.
Ordförande finner att kvartettens förslag har bifallits.

Beslut
Med utgångspunkt i ovan redovisning av hur bildningsnämnden bedriver en
kostnadseffektiv och kvalitativ kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare, där kvalitetshöjande satsningar kontinuerligt arbetas fram samt utifrån
att SFI sedan den 1 juni 2016 är en del av den kommunala vuxenutbildningen,
föreslår bildningsförvaltningen bildningsnämnden att besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föra över ansvaret för SFI till
bildningsnämnden så att reglementet överensstämmer med gällande lagstiftning,
samt
att för kännedom översända bildningsnämndens beslut till
arbetsmarknadsnämnden.

Reservation
Den moderata gruppen inkommer med en skriftlig reservation i ärendet.

Justerares signaturer
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

