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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-11-10

BIN 2020/3108

Plats och tid

Konferenssal Dunkerska salen, Henry Dunkers gata 1 kl. 17.00–19.08
Mötet ajourneras kl. 17.47-17.50, 18.39-18.54

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), §§ 175-182
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Mattias Flisborn (S)

Tjänstgörande ersättare

Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 164-174, Ersätter Ylva Ekstrand (L)

Ersättare

Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Monica Carlström (S)
Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 175-182

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller , (Deltagit på distans via Skype
företag)
Sofia Henderup Larsson, Verksamhetschef utbildning, §§ 166-182
(Deltagit på distans via Skype företag)
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef, (Deltagit på distans via
Skype företag)
Annica Liersch, Rektor, Rektorsområde Tätort Öster, §§ 164-166
(Deltagit på distans via Skype företag)
Jonas Nerheden, Tf. biträdande rektor, Rektorsområde Tätort Öster,
§§ 164-166 (Deltagit på distans via Skype företag)
Elevrepresentant, Pilevallskolans skolidrottsförening, §§ 164-166
(Deltagit på distans via Skype företag)
Therese Bergman, Personalföreträdare, Lärarförbundet, (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)
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Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2021-11-17

Paragrafer

164–182

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Mattias Flisborn (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-19

Datum då anslaget tas ned

2021-12-13

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 169 Ändrad stadieindelning Skegrie skola
Dnr BIN 2021/2930

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att (1) Skegrie skola, som idag är en F-6-skola, från och med läsåret 2022/2023 ska
omfatta årskurserna F-9
att (2) utökningen av Skegrie skola till en F-9-skola sker successivt under tre läsår,
genom att skolan behåller eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 2022/2023
att (3) förvaltningen tar fram en plan för att hantera frågor i enlighet med framlagt
yrkande av Lars Mikkelä (M) avseende det som framkommer i
barnkonsekvensanalysen
att (4) förvaltningen redovisar denna plan till bildningsnämnden i maj 2022
att (5) skicka beslutet, tillsammans med tjänsteskrivelsen och övriga
beslutsunderlag i ärendet, till kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Vid sammanträde den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) beslutade
bildningsnämnden om lokalrevision för bildningsnämnden 2021. Av
lokalrevisionen, samt till revisionen bilagd behovsanalys för Skegrie skola, framgår
det att Skegrie skola föreslås behålla eleverna i årskurs 7 från och med läsåret
2022/2023, vilket innebär att Skegrie skola är en F-9-skola från med läsåret
2024/2025.
Föreligger behov för bildningsnämnden att besluta om ändrad stadieindelning för
Skegrie skola. Inför beslutet har en barnkonsekvensanalys genomförts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ändrad stadieindelning för Skegrie skola (daterad 2021-10-29)
Barnkonsekvensanalys Skegrie skola (daterad 2021-10-28)
Skrivelse – Ang. behovet att utöka Skegrie skola med årskurs 7-9 (daterad
2021-06-08)
Protokollsutdrag BIN 2021-02-10, § 18 - Beslut om lokalrevision för
bildningsnämnden 2021
Lokalrevision bildningsnämnden 2021 (daterad 210121, korrigerad 210204)
Behovsanalys – utökning av Skegrie skola med årskurs 7-9 (daterad 2021-01-21) –
bilaga 2 till lokalrevisionen

Justerares signaturer
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Yrkande
Ordförande Lars Mikkelä (M) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till
beslut, med tillägg att förvaltningen tar fram en plan för att hantera frågor i enlighet
med yrkandet, avseende det som framkommer i barnkonsekvensanalysen, samt att
förvaltningen redovisar denna plan till bildningsnämnden i maj 2022.
Yrkande:
"I barnkonsekvensanalysen inför att Skegrie skola ska utvecklas till F-9-skola
pekas på några punkter som är värda att planera för hur vi ska bemöta för att den
kommande förändringen ska bli så bra som möjligt.
På kort sikt ska det från början bli tydligt att det är en högstadieskola.
- skåp till högstadieeleverna
- kiosk/café
- klassrummens placering
- alla lektioner på plats utan bussande
På längre sikt behöver tryggheten säkras och eleverna förberedas inför den senare
övergången till gymnasiestudier och större sammanhang.
- skolgårdens användning för olika elevgrupper
- fadderverksamhet
- lokala ordningsregler som tar hänsyn till de olika åldrarna
- utbyte med gymnasieskolor, tex studiebesök
M och KD yrkar som tillägg till förslag till beslut
att förvaltningen tar fram en plan för att hantera frågor som framkommer i
barnkonsekvensanalysen enligt ovan, samt
att förvaltningen redovisar denna plan till BIN i maj 2022.
Lars Mikkelä (M)"
Cecilia Dahl-Andersson och Mattias Flisborn (båda S) yrkar avslag
på bildningsförvaltningens förslag samt avslag på Lars Mikkeläs (M)
tilläggsyrkande.
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till
bildningsförvaltningens förslag samt bifall till Lars Mikkeläs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Mötet ajourneras för överläggningar före beslutet kl. 17.47-17.50.
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden
ställer bildningsförvaltningens förslag till beslut, med hans tilläggsyrkande, mot
Cecilia Dahl-Anderssons och Mattias Flisborns (båda S) avslagsyrkande under
proposition, och finner att bildningsnämnden besluta att
bifalla bildningsförvaltningens förslag till beslut med ordförandens

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

5 (5)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-11-10

BIN 2020/3108

tilläggsyrkande. Omröstning begärs. Bildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång: Ja-röst för bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut
inklusive tilläggsyrkandet, nej-röst för bifall till Cecilia Dahl-Anderssons och
Mattias Flisborns (båda S) avslagsyrkande.

Omröstning
Med 5 ja-röster för bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut inklusive
tilläggsyrkandet, och 2 nej-röster för bifall till avslagsyrkandet, beslutar
bildningsnämnden att bifalla bildningsförvaltningens förslag till beslut samt
tilläggsyrkandet.
Ja-röster av ordförande Lars Mikkelä (M), Maxine Jönsson (M), 1:e vice
ordförande Ann Lundström (KD) 2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) och
Maj-Lis Fredriksson (C). Nej-röster av Cecilia Dahl-Andersson (S) och Mattias
Flisborn (S).

Reservation
Cecilia Dahl-Andersson och Mattias Flisborn (båda S) anmäler skriftlig
reservation.
"Från Socialdemokraterna
Redan när lokalrevisionen togs så var vi tveksamma till om ett högstadier i Skegrie
var det bästa utifrån barnens perspektiv. När vi nu läser Barnkonsekvensanalysen
som är gjord inför beslutet framgår det utifrån de synpunkter som personal på
Skegrie skola lämnat b.la ”I nuläget när eleverna går i Trelleborg under
högstadiet får de möjlighet till ökad förståelse för personers olika bakgrund, träffa
jämnåriga från andra områden i kommunen och utöka sitt kontaktnät. Går
eleverna hela grundskolan utanför Trelleborg skulle det kunna leda till begränsad
förståelse för andras uppväxtförhållanden.”
Bilaga:
Reservation

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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