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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-12-20

BIN 2018/3666

Plats och tid

Smygehus Havsbad, Smyge Strandväg 136, Smygehamn kl. 14.00–17.15

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

Rolf Andersson (SÖS), ersätter Mats Hansson (S)
Britten Morän-Jystrand (MP), ersätter Vakant (M)

Ersättare

Fredrik Karlsson (SD), § 154-157
Maj-Lis Fredriksson (C)
Vita Åstrand (S)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Lindha Makne, Chef kvalitets- och myndighetsavdelningen
Emma Rydgren, Myndighetshandläggare, §§ 154-162
Michel El-Dabh, Systemchef
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Eva Ekmark, Utvecklingsledare, §§ 154-157
Calle Karlsson, Stabschef

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 3 januari 2019

Paragrafer

154-173

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Lars Mikkelä (M)

Pernilla Linde (C)
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§ 157 Förvaltningen informerar samt initiativ av
Kvartetten (S, SÖS, MP, C) om omprövning av
kommunfullmäktiges beslut
Dnr BIN 2018/269

Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar övergripande information i olika aktuella frågor.
Bilagor:
-Rapport om projektet Din Framtid (BIN 2018/1243)
-Avrapportering avseende tekniska nämndens program för att förbättra
skolsituationen vid kommunens skolor
(BIN 2018/3908)

Beredning
Utvecklingsledare skola/arbetsliv Eva Ekmark redovisar det avslutade projektet
”Din Framtid” (BIN 2018/1243).
Förvaltningschef Ester Alavei informerar om process för förstelärare i Trelleborgs
kommun (BIN 2018/3911).
Förvaltningschef Ester Alavei informerar om process för Lärarlönelyftet i
Trelleborgs kommun (BIN 2018/3916).
Förvaltningschef Ester Alavei informerar om anledningen till varför inga yngre
barn har tagits emot i år i den centrala särskilda undervisningsgruppen Borgen
(BIN 181010 § 123, BIN 181114 § 141).
Lindha Makne, chef kvalitets- och myndighetsavdelningen, lämnar information om
rapporten Öppna jämförelser, grundskola 2018, av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Myndighetshandläggare Emma Rydgren informerar om program för att förbättra
trafiksituationen vid kommunens skolor (BIN 2018/3908, BIN 2017/15).
Skriftlig rapport bifogas. Bildningsnämnden framför önskemål om att erhålla
löpande återkoppling framöver från bildningsförvaltningen om arbetet med
programmet.
Stabschef Calle Karlsson informerar om tekniska nämndens beslut av den 14
november 2018 i ärendet om trafiksäkerheten för skolelever Västra Ringvägen
(BIN 2018/3546).
Stabschef Calle Karlsson informerar om servicenämndens svar på
bildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 109 (BIN 2018/712) om kostnadstäckning
för måltidsservice verksamhet.
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Stabschef Calle Karlsson informerar om ett förtydligande i riktlinjerna avseende
urvalsgrunderna för skolbyte (BIN 2018/3733).
Stabschef Calle Karlsson informerar antagen detaljplan för Gröningen i
Beddingestrand som medger byggnation av förskola (DP 200, Lilla Beddinge 21:3
och 35:2).
Förvaltningschef Ester Alavei lämnar aktuell information om ekonomin, bland
annat om den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för
bildningsförvaltningen där man erhållit ca 55 miljoner mindre än de äskade
resurserna för 2019, och att detta kommer att få negativa konsekvenser i
verksamheten.
Bildningsnämnden ajourneras för överläggning och fika kl. 15:38 - 16:04.
Ordförande Sven Lindkvist föreslår för Kvartetten (S, SÖS, MP, C) att med
anledning av den aktuella informationen om ekonomin som lämnats ovan av
förvaltningschef Ester Alavei, att bildningsnämnden idag hanterar och beslutar om
att bland annat begära omprövning av kommunfullmäktiges beslut som togs den 18
december 2018 om att spara 1,9 miljoner kronor på modersmålsstöd i förskolan, då
detta beslut bygger på felaktiga uppgifter.
Bakgrund:
Den 13 september 2017 behandlade bildningsnämnden ärendet Budget och
flerårsplan - teknisk ram. I förslag till budget 2018-2020 (dnr BIN 2017/1405:4)
presenterar bildningsförvaltningen olika besparingsåtgärder med förslag på
kostnadseffektiviseringar. Utgångspunkten var det besparingskrav som beslutats i
kommunfullmäktige i Direktiv för arbetet med Budget 2018 och Flerårsplan 20192020 samt Investeringsplan 2019-2023. En av besparingsåtgärderna avsåg
avveckling av modersmålsstöd i förskolan.
Se utdrag nedan ur bildningsnämndens förslag till budget 2018-2020 (sid. 5):
[…] Avveckling modersmålsstöd i förskolan (1,8 mnkr)
Trelleborgs kommun kommer inte att erbjuda barn i förskolan individuell
undervisning av modersmålslärare för sin språkliga utveckling. Förskolan kommer
att arbeta med modersmålsstöd integrerat i ordinarie verksamhet och
undervisning. Trelleborgs kommun är förvaltningskommun för minoritetsspråket
finska, vilket innebär att de barn som har finska som modersmål även
fortsättningsvis ges individuellt modersmålsstöd av modersmålslärare i finska
språket. Därför är besparingen förmodligen 1,2 mnkr snarare än 1,8 mnkr. […]
Bildningsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens konsekvensbeskrivning
utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetdirektiv (BIN 2017-09-13 § 110).
I bildningsnämndens budget 2018 finns 600 000 kronor avsatt för modersmålsstöd
i förskolan. Dessa medel borde dock istället ha budgeterats som ”BIBASS” (barn i
behov av särskilt stöd), eftersom det avser stöd till barn med språkstörning med
annat modersmål än svenska.
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Detta stöd till barn med språkstörning utgör inte ett modersmålsstöd i förskolan.
Under år 2018 har 300 000 kronor av de 600 000 kronorna använts för stöd till barn
med språkstörning.

Bildningsnämnden har att ta ställning till följande förslag till beslut:
att informera kommunstyrelsen om att kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 om
att spara 1,9 miljoner kronor på modersmålsstöd i förskolan bygger på felaktiga
uppgifter,
att bildningsnämndens budget för modersmålsstöd i förskolan är 600 000 kr år
2018,
att de 600 000 kronor avser stöd till barn med språkstörning med annat modersmål
än svenska och därför borde ha budgeterats som ”BIBASS” (barn i behov av
särskilt stöd),
att endast 300 000 kr av de 600 000 kr har använts under 2018,
att 1,3 miljoner kronor av de 1,9 miljonerna kronorna bör återföras till BIN budget
år 2019, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bildningsnämnden ajourneras för överläggning kl. 16:10 - 16:13.

Beslutsgång
Lars Mikkelä och Susana Apostolovska (båda M) meddelar att man inte deltar i
den del av beslutet som avser Kvartettens förslag (S, SÖS, MP, C) om att bland
annat begära omprövning av kommunfullmäktiges beslut som togs den 18
december 2018 om att spara 1,9 miljoner kronor på modersmålsstöd i förskolan.
Mathias Andersson (SD) meddelar att han inte deltar i den del av beslutet som
avser Kvartettens förslag (S, SÖS, MP, C) om att bland annat begära omprövning
av kommunfullmäktiges beslut som togs den 18 december 2018 om att spara 1,9
miljoner kronor på modersmålsstöd i förskolan.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar i den del som avser att godkänna informationen i
ärendet Förvaltningen informerar
att godkänna informationen.
Bildningsnämnden beslutar i den del som avser Kvartettens förslag (S, SÖS,
MP, C) om att bland annat begära omprövning av kommunfullmäktiges
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beslut som togs den 18 december 2018 om att spara 1,9 miljoner kronor på
modersmålsstöd i förskolan,
att informera kommunstyrelsen om att kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 om
att spara 1,9 miljoner kronor på modersmålsstöd i förskolan bygger på felaktiga
uppgifter,
att bildningsnämndens budget för modersmålsstöd i förskolan är 600 000 kr år
2018,
att de 600 000 kronor avser stöd till barn med språkstörning med annat modersmål
än svenska och därför borde ha budgeterats som ”BIBASS” (barn i behov av
särskilt stöd),
att endast 300 000 kronor av de 600 000 kronorna har använts under 2018,
att 1,3 miljoner kronor av de 1,9 miljonerna kronorna bör återföras till
bildningsnämndens budget år 2019, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

