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Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-20.32 
Ajournering klockan 19.06-19.36 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 166-180 
Annika Hoppe, skolchef, §§ 166-180 
Per-Johan Flenner, rektor §§ 166-171 
Per-Olof Ganestam, rektor §§ 166-171 
Henrik Nilsson, rektor §§ 166-171 
Helena Ekman, ekonom §§ 166-171 
Josefine Ahlin, ekonom §§ 166-172 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 20 december klockan 16.00 

   
   

Sekreterare Linda Tholén §§ 166-180 
  
   

Ordförande Murat Özbalci (C)  
     

    
(1) Justerande Gun Friberg (S)  

   
   

(2) Justerande Anton Holmberg (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 
och ersättare samt 
omröstningsbilaga.  
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Murat Özbalci (C), ordf. X        
Gun Friberg (S), 1:e vice ordf.  X        

Bodil Hellberg (L), 2:e vice 
ordf. 

X        

Thomas Fredriksson (S) ---        
Stefan Olofsson (S)  ---        

 Bengt Tollstadius (C) ---        
Eva Nilsson (M) X        

Bengt Nilsson (M) X        
Linda Arenhag (KD)  ---        

Anton Holmberg (SD) X        
Harri Rosqvist (SD) ---        

Richard Mattsson (SD) X        
Petra Jansdotter (SD) X         

        
ERSÄTTARE         

Fredrik Karlsson (M)    X X       
Florian Bobocea (S) X X       

Magnus Johansson (S) X X       
Anna-Lena Olsson (SD) X X       

Pernilla Nielsen (M) X        
Sten Hugosson (SD) X        

Johan Strand (S) X X        
        

Totalt  15 13       
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 166 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att fastställa dagordningen med följande ändringar och 
tillägg: 

- Punkten ”eventuella kurs och konferensinbjudningar” utgår. 
- Punkten ”frågor till och från de kommunala råden” utgår. 
- Beslut gällande distansundervisning på Hyllinge skola tillförs 

dagordningen  
 
Bodil Hellberg (L) yrkar att ställa en fråga till bildningsnämnden under ”frågor 
från ledamöter”. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagda yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 167 
 
Ekonomiuppföljning Centrum 
 
Sammanfattning: 
Per-Johan Flenner, rektor för område centrum, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 

- Totalt redovisar område centrum en positiv prognos på 0,9 mkr efter 
november månad. 

- Förskolorna tappar ekonomiskt med mindre intäkter och stigande 
kostnader och deras prognos är ett överskott på 0,5 mkr. 

- Förskoleklassens underskott på 0,2 mkr har minskat aningen. Det är 
färre barn i verksamheten under våren jämfört med tidigare år samt fler 
elever i behov av stöd. 

- Grundskolans prognos är på ett underskott om 0,6 mkr och beror på att 
området har fått det sämre ekonomiska läget på Rågenskolan under 
kontroll, prognosen är att Rågenskolan kommer ha en budget i balans 
2022. 

- Grundsärskolan går bättre ekonomiskt än tidigare och redovisar en 
positiv prognos på 0,6 mkr. Den öppna fritidsverksamheten redovisar en 
budget i balans. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 168 
 
Ekonomiuppföljning Väst 
 
Sammanfattning: 
Per-Olof Ganestam, rektor för område väst, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 
 

- Totalt redovisar område väst en negativ prognos på 0,8 mkr efter 
november månad. 

- Hyllinges förskolor redovisar en positiv prognos på 0,4 mkr medan 
Nyvångs förskolor redovisar en negativ prognos på samma summa.  

- Den öppna fritidsverksamheten redovisar en budget i balans och det gör 
även grundskolan. För grundskolans del redovisar Hyllinge ett minus 
medan Nyvång går plus. 

- Fritidsgården går med ett mindre överskott på grund av mindre 
verksamhet till följd av pandemin. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 169 
 
Ekonomiuppföljning Björnekullaskolan 
 
Sammanfattning: 
Henrik Nilsson, rektor för Björnekullaskolan, presenterar verksamhetens 
ekonomi efter november månad samt en prognos för helåret. 
 

- Totalt redovisar Björnekullaskolan en positiv prognos på 0,9 mkr efter 
november månad. 

- Fritidsgården lämnar efter november en fortsatt positiv avvikelse på 
personalkostnader. Avvikelsen förklaras i att delar av verksamheten 
varit stängd pga Corona och att frånvarande personal då inte ersatts. 
Notera att en viss höjning i personalkostnad beräknas efter återöppning 
av verksamheten. Den samlade bedömningen för prognos inom 
fritidsgården är +0,1 mkr. 

- Statsbidragen har en fortsatt positiv avvikelse för året som i huvudsak 
beror på bidrag kopplade till Corona. Min samlade bedömning för 
prognos inom grundskolan är 0,8 mkr. 

- Förklaring till överskott enligt budget är obudgeterade statsbidrag 
framför allt kopplade till Corona, Återsökning av medel från 
Migrationsverket, bidrag för lovskola samt ökade volymer. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 170 
 
Förvaltningens information 
Annika Hoppe, skolchef informerar om: 

• Covid-19. Nämnden kommer att ta ställning till distansundervisning 
på Hyllinge skola på dagens sammanträde på grund av 
smittspridning. Förvaltningen följer Smittskydd Skånes 
rekommendationer.  

• Uppföljningsgranskning från revisionen som har granskat 
uppföljningen av de granskningar som gjordes under 2020. För 
bildningsnämndens del rör det ansökan av statsbidrag och 
granskning av arbetet mot kränkningar och trakasserier i skolorna. 
Revisionen bedömer att bildningsnämnden har åtgärdat de brister 
som framkom vid granskningen och avser inte att vidta några vidare 
åtgärder i nuläget.  

• Lärarförbundets ranking ”Sveriges bästa skolkommun” 2021 har 
gjorts för sista gången då det är för stor skillnad mellan skolorna i 
landet och det därför är svårt att göra en rättvis jämförelse. 
Rankingen mäter 2020 års resultat. Åstorps kommun ligger på 198:e 
plats bland landets 290 kommuner i rankingen. Undersökningen 
bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönerna och nivån på 
sjukfrånvaron tillhör Åstorps styrkor relativt sett, medan andelen 
som fullföljer gymnasiet och lärartätheten drar ner kommunens 
rankning. Åstorp ligger bättre till än Klippan (226) och Bjuv (255), 
men sämre än Ängelholm (63), Svalöv (149) och Helsingborg (160). 
I hela Skåne län är Åstorp rankad som nummer 26 av 33 kommuner. 
Kommunen ligger väldigt bra till speciellt vad gäller frisknärvaro 
för lärare, meritvärde för årskurs 9 elever samt lärarlöner. När det 
gäller fullföljd gymnasieutbildning, andel barn i förskola samt 
resurser till undervisning har kommunen rasat i rankingen. 

 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 171 
 
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-11-30 
Dnr BiND 2021/55 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden rapporterar en positiv avvikelse om 2,0 mkr efter november 
månad.  
 
Förskolan går med ett överskott om +5,5 mkr, fritidshemmen +0,5 mkr, 
grundskolan går med ett underskott om -6,0 mkr, grundsärskolan går med ett 
överskott om +0,5 mkr och övriga verksamheter går med ett överskott om +1,5 
mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per 2021-11-30 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-11-30. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-11-30. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 172 
 
Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden med förvaltning samt 
internbudget för bildningsnämnden 2022 
BIND 2021/130 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens 
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, 
prioriterade områden och internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar 
om. Planen omfattar även förvaltningens plan för verkställande, med en 
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet ägs 
av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 116 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Annika Hoppe (2011-11-29) 
Förslag till Verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden och dess förvaltning  
Yrkande 
Anton Holmberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.  
 
Ordförande yrkar  
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt 
internbudget. 
Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram.  
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar  
Att anta verksamhetsplanens nämndsmål, prioriterade områden samt 
internbudget. 
Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram. 
Expedieras:  
Akten 
Förvaltningschef 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 173 
 
Intern kontroll, bildningsnämnden, uppföljning och resultat 2021
  
Dnr BIN 2021/132 
 
Sammanfattning 
Reglementet för intern kontroll är bestämt av Kommunfullmäktige.  
Bildningsnämnden bestämmer varje år vilka granskningsområden man skall 
använda i arbetet med intern kontroll.  
Granskningsområdena för år 2021 framgår av upprättad rapport, och 
kontrollerna har genomförts av förvaltningens ekonom, nämndsekreterare, 
förvaltningschef, kvalitetssamordnare, samordnare för skola och arbetsliv samt 
utvecklingsstrateg. 
Bildningsnämnden beslutade 2021-01-27 om plan för den interna kontrollen 
inom nämndens verksamheter under 2021. Man har nu att besluta om bifogad 
redovisning kan godkännas och sändas vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 117 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-12-01. 
Uppföljning av intern kontroll 2021 för bildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen och översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 174 
 
Yttrande till kommunrevisionen efter granskning av Agenda 2030 
Dnr BIN 2021/128 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens arbete med Agenda 2030 och om kommunstyrelsen och 
nämnderna har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av 
verksamheten. Revisionens slutsats är att nämnderna inte fullt ut har integrerat 
Agenda 2030 i sina verksamheter med att det har lagts en grund för detta. 
Bildningsnämnden har att yttra sig över granskningen senast 2021-02-11. 
Utifrån granskningen rekommenderas bildningsnämnden att  
Att kommunstyrelsen och nämnderna genomför väsentlighetsanalyser och 
identifierar vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna 
verksamheten.  
 
Att kommunstyrelsen och nämnderna inför arbetet med kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt 
att väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från BinAu 2021-12-08 § 118 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-12-02 
Granskningsrapport och missiv från kommunrevisionen, daterad 2021-11-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen.  
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma 
till kommunrevisionen. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunrevisionen 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 175 
 
Beslutslogg 
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg december månad 2021. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att godkänna beslutsloggen. 
 
Expedieras till:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 176 
 
Frågor från ledamöter 
Bodil Hellberg (L) lyfter en fråga till bildningsnämnden gällande om 
bildningsnämnden bör gratulera Fröhuset till utmärkelsen att de har blivit 
utsedda till en förskola för hållbar utveckling av Skolverket? 
Bildningsnämnden ställer sig bakom detta förslag. 
 
Även Haganässkolan fick nyligen ett ”Pelle Svanslös” stipendium och 
bildningsnämnden önskar att uppmärksamma även denna händelse. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden skickar sina gratulationer till Haganässkolan och Fröhuset 
förskola och tackar för deras arbete under året och önskar att uppvakta skolorna 
med passande förtäring. 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 177 
 
Redovisning av delgivningar 
 
Sammanfattning 
Anmälan om kränkande behandling enligt följande (avser perioden 2021-11-16 
– 2021-12-07): 
 
Område Öst 
Tingdalsskolan: 2 stycken 
Kvidinge skola: 1 stycken 
 
Område Väst 
Hyllinge Skola: 11 stycken 
Nyvång skola: 1 stycken 
 
Område Centrum: 
Haganässkolan: 2 stycken 
 
Björnekullaskolan: 3 stycken 
 
IM: 6 stycken 
 
Avstängning från undervisning i grundskola enligt följande: 
Björnekullaskolan: 2 stycken 
 
Protokoll 
Binau 2021-12-08 §§ 114-120 
 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningar godkänns. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

Bin § 178 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Direktupphandlingsrapport Lydinge Golf, AVT 2021-175, delegat 
förvaltningschef 

- Ordförandebeslut gällande distansundervisning på Hyllinge skola klass 
6 A 2021-12-13 - 2021-12-15 

 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 179 
 
Beslut gällande distansundervisning på Hyllinge skola 
Dnr BiND 2021/2 
 
Sammanfattning 
På grund av rådande omständigheter gällande Covid 19 pandemin behöver 
undervisningen i klass 6 A och 6 B på Hyllinge skola bedrivas på distans. Detta 
på grund av ökad smittspridning i undervisningsgruppen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-12-15 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att eleverna i klass 6 A och 6 B på Hyllinge skola ska vara i 
distansundervisning under hela vecka 50 år 2021. 
 
Proposition  
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Att eleverna i klass 6 A och 6 B på Hyllinge skola ska vara i 
distansundervisning under hela vecka 50 år 2021. 
 
Expedieras till: 
Akten 
Hyllinge skola 
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PROTOKOLL 
2021-12-15 

 
Bin § 180 
 
Övriga ärenden 
 
Sammanfattning: 

- Bodil Hellberg (L) informerar om sitt besök på Björnekullaskolan.  
 
 
Bildningsnämndens beslut 
Noterar informationen. 
 
Expedieras:  
Akten 
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