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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-06-10

BIN 2019/4232

Plats och tid

Parken kultur- och konferenscenter, Rotundasalen, Norregatan 46-48
kl. 17.00–18.46

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande, avstår från att
delta i beslut § 89
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L), (Deltagit på distans) avstår från att delta i beslut § 86
Cecilia Dahl-Andersson (S), avstår från att delta i beslut § 86
Torbjörn Karlsson (S), avstår från att delta i beslut § 86

Ersättare

Carl Rubin (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD), (Deltagit på distans)
Bo Roxenvret (SD), (Deltagit på distans)
Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 86-108
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller, bitr. förvaltningschef,
§§ 83-93
Jonatan Folke, Utvecklingschef, tf. utbildningschef gymnasiet, §§ 83-93
Lindha Makne, Kvalitetschefs- och myndighetschef, (Deltagit på distans)
Stina Salmonsson, Måltidschef, (Deltagit på distans)
Peter Johnsson, IT-tekniker, IT-avdelningen, (teknisk support för ljudoch bildöverföring i realtid)
Oliver Lazarevski, Filmproducent/pedagog, Kultur- och
fritidsförvaltningen, (teknisk support för ljud- och bildöverföring i realtid)
Alex Arnoldsson, Arrangemangstekniker, Kultur- och fritidsförvaltningen,
(teknisk support för arrangemanget)
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)
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Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2020-06-17

Paragrafer

83–108

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Maxine Jönsson (M)

Torbjörn Karlsson (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötets diarienummer

2020-06-10

BIN 2019/4232

§ 89 Utvärdering av Industritekniska
programmet
Dnr BIN 2019/949

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna bildningsförvaltningens utvärdering av det Industritekniska
programmet på Söderslättsgymnasiet.

Sammanfattning
Vid sammanträde den 10 april 2019 (BIN 2019-04-10, § 79) behandlade
bildningsnämnden ärende avseende programutbud på Söderslättsgymnasiet
2020/2021. När det gäller Industritekniska programmet beslutade
bildningsnämnden
att programmet Industritekniska programmet - Svetsteknik, ska erbjudas i utbudet
och vara sökbart tills vidare,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av Industritekniska
programmet till hösten 2019,
att arbetet med att köpa praktiska delar av utbildningen på Industritekniska
programmet från arbetsmarknadsnämnden, eller annan aktör, fortsätter,
Vid sammanträde den 20 november 2019 (BIN 2019-11-20, § 193) beslutade
bildningsnämnden
att flytta fram datumet för bildningsförvaltningens uppdrag att göra en utvärdering
av det Industritekniska programmet till efter omsök i maj 2020.
Bildningsförvaltningens utvärdering av Industritekniska programmet redovisas i
föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor.
Ärendet var fortfarande under beredning, utan något färdigställt skriftligt
beslutsunderlag, vid tidpunkt för sammanträde med bildningsnämndens presidium
2020-05-27 § 72.
Presidiet höll därför ett extrainsatt sammanträde den 3 juni för att bereda ärendet
inför bildningsnämndens sammanträde 10 juni, se bifogat protokollsutdrag BIN
presidiet 2020-06-03 § 85.
Utbildningschef gymnasiet har den 3 juni 2020 fattat delegationsbeslut (dnr BIN
2019/949:16) om att stoppa antagningen till det Industritekniska programmet, och
därmed inte starta ny årskurs läsåret 2020/2021 på grund av för få sökande elever (i
enlighet med punkt 11.4 i bildningsnämndens delegationsordning).

Justerares signaturer
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Utvecklingschef tillika tf. utbildningschef gymnasiet Jonatan Folke,
verksamhetscontroller tillika biträdande förvaltningschef Ulrika Gyllenberg och
förvaltningschef Ester Alavei ger information i ärendet på dagens sammanträde.

Yrkande
Ordförande Lars Mikkelä (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Ylva Ekstrand (L), gemensamt med Cecilia Dahl Andersson och Torbjörn Karlsson
(båda S), yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång
1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) anmäler att hon avstår från att delta i
beslutet.
Ordföranden ställer därefter sitt bifallsyrkande mot Ylva Ekstrands (L) m.fl.
avslagsyrkande under proposition, och finner att bildningsnämnden beslutar att
godkänna bildningsförvaltningens utvärdering.

Reservation
Ylva Ekstrand (L) anmäler reservation till förmån för sitt eget yrkande. Se stycke 1
nedan.
Cecilia Dahl Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S) anmäler reservation till
förmån för deras eget yrkande. Se stycke 2 nedan.
1 Reservation av Ylva Ekstrand (L)
"Liberalerna valde att inte godkänna rubricerade utvärdering. Den ligger till
grund för delegationsbeslutet att stoppa antagningen till det Industritekniska
programmet på gymnasiet, vilket är i strid med Liberalernas uppfattning. Därför
reserverar jag mig mot beslutet att godkänna utvärderingen.
Ylva Ekstrand, L"
2 Reservation av Cecilia Dahl Andersson och Torbjörn Karlsson (båda S)
"Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i ärende 89 gällande att
godkänna utvärdering av industritekniska programmet. Vi tycker det är olyckligt
att ta bort detta program från gymnasieskolan i Trelleborg, då efterfrågan på
utexaminerade från detta program är stor bland företagare i kommunen"

Protokollsanteckning
1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) önskar få sin mening antecknad
till protokollet. Se stycke 1 nedan.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, anmäler skriftlig
protokollsanteckning. Se stycke 2 nedan.

Justerares signaturer
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1 Anteckning till protokollet av Ann Lundström (KD)
"Då KD fått information om att det tillkommit fler behöriga sen utredningen
gjordes deltog vi ej i beslutet.
Med vänlig hälsning
Ann Lundström
Kristdemokraterna Trelleborg
1:e vice ordförande Bildningsnämnden"
2 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Carl Hall Karlström (MP)
"Det är olyckligt att industriprogrammet inte startar till höstterminen 2020. De
lokala arbetsmarknaden har stort behov av arbetskraft som har den kompetens som
erhålls på industriprogrammet. Någon enskild aspekt som gör att programmet
tvingas pausa är svår att peka ut, men det kan konstateras att uppehållet i
antagningen är ett misslyckande. Miljöpartiet menar att man bör fortsätta att
arbeta för att göra industriprogrammet attraktivt som gymnasieval, och tyvärr
riskerar uppehållet att försvåra det arbetet.
Carl Hall Karlström
Ersättare i bildningsnämnden för Miljöpartiet de Gröna"

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

