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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-05-13

BIN 2019/4230

Plats och tid

Parken kultur- och konferenscenter, Rotundasalen, Norregatan 46-48
kl. 17.00–18.38

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L), (Deltagit på distans) avstår från att delta i beslut § 72
Cecilia Dahl-Andersson (S), avstår från att delta i beslut § 72
Torbjörn Karlsson (S), avstår från att delta i beslut § 72

Ersättare

Carl Rubin (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD), (Deltagit på distans)
Christer Leo (SD), (Deltagit på distans)
Bo Roxenvret (SD), (Deltagit på distans)
Joakim Wollin (S), (Deltagit på distans)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Mikael Skeensgård, Rektor , Liljeborgsskolan, §§ 67-69 (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).

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2020-05-19

Paragrafer

67–82

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

2020-05-20

Datum då anslaget tas ned

2020-06-11

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötets diarienummer

2020-05-13

BIN 2019/4230

§ 74 Årlig uppföljning 2019 av aktiva åtgärder
inom likabehandling
Dnr BIN 2020/365

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av rapport Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom
likabehandling 2019, samt
att skicka rapporten Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom likabehandling 2019
tillsammans med beslutet, till avdelningen för kvalitets- och resursutveckling,
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun har en skyldighet, att motverka diskriminering och verka för
lika rättigheter och möjligheter samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder.
Detta i enlighet med 3 kap. 2–4 §§ diskrimineringslagen.
Trelleborgs kommuns förvaltningar ska varje år genomföra och dokumentera
arbetet med förebyggande och främjande aktiva åtgärder och redogöra för alla
delar av det systematiska arbetet.
Ordföranden ger ett förtydligande avseende Likabehandlingsplan punkt
3.3 ”Rekrytering, befordran och främjande av jämn könsfördelning” och
användning av positiv särbehandling. Exempel på när positiv särbehandling
använts (ikryssat Ja) är vid tillfälle då man anställt en manlig vikarie istället för
kvinnlig för att främja jämn könsfördelning. Bildningsnämnden tar emot
informationen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

