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BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24
Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00-21.02 ajournering 20.36-20.50
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 25-48
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef, §§ 25-48
Kerstin M Andersson, rektor §§ 25-28
Josefine Ahlin, ekonom §§ 25-31
Anne-Louise Eckerström, verksamhetschef centrala resursenheten § 29
Övriga Sally Shorbaji, kulturtolk §§ 25-27
deltagare Charlotta Dignan, samordnare familjecentral §§ 25-27
Plats och tid för
justering Stationshuset, den 29 mars klockan 16:15

Sekreterare Linda Tholén §§ 25-48

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Anton Holmberg (SD)

(2) Justerande Gun Friberg (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Bildningsnämnden
2021-03-24
2021-03-29
2021-04-20
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden

2(30)

PROTOKOLL
2021-03-24

ERSÄTTARE
Florian Bobocea (S)
Anneli Servin (SD)
Fredrik Karlsson (M)
Martin Svensson (S)
Carola Öhrn (SD)
Stefan Olofsson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Totalt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Menaida Hasanovic (S), 1:e
vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Gun Friberg (S)
Bengt Tollstadius (C)
Eva Nilsson (M)
Bengt Nilsson (M)
Linda Arenhag (KD)
Anton Holmberg (SD)
Marcus Möller (SD)
Richard Mattsson (SD)
Hampus Svensson (SD)

Nej

Ja

Bildningsnämndens ledamöter
och ersättare samt
omröstningsbilaga.
Tjänstgörande ersättare
markeras tjg.

Närvaro
Tjänstgörande
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X
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X
X
X
X
---

X
X

X
X
------X
X

X
X

12

12

X
X
X
X
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X
X

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Bin § 31 Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-02-28 ..........................10
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Bin § 38 Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) – Revidering av
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Bin § 40 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) - Postcoronaplan..........................21
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Bin § 47 Redovisning av delgivningar ...................................................................28
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Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 25
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Anton Holmberg (SD) och Gun Friberg (S) utses att justera dagens protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 26
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar
att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Inbjudningar till kurser och konferenser
Att följande ärende läggs till dagordningen:
- Beslut angående när/distansundervisning i grundskolan. Ärendet får
ärendenummer 22.
Bengt Nilsson (M) yrkar att lägga till ett väckt ärende under ”övriga ärenden”
- Angående legitima digitala möten för bildningsnämnden
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24

Bin § 27
Redovisning gällande föräldraskapsstöd med Kulturtolk
Sammanfattning:
Representanter från elevhälsan kommer till bildningsnämndens sammanträde
för att informera om föräldraskapsstöd med Kulturtolk.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 28
Ekonomirapport Öst
Sammanfattning:
Kerstin Andersson, rektor för område Öst, kommer till bildningsnämnden för
att presentera budgetuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 29
Framtida behov Centrala resursenheten
Sammanfattning:
Annelouise Eckerström, verksamhetschef centrala resursenheten kommer till
sammanträdet för att presentera verksamhetens behov framåt.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 30
Förvaltningens information
Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om:
- Covid 19– Förvaltningen har ett stabilt läge gällande coronasmittan. Det
har inte varit några toppar för varken personal eller elever. Det finns en
smärre ökning av misstänkta fall sedan föregående vecka, men det är
ingen anmärkningsvärd ökning.
- Det finns en sjukfrånvaro kopplat till Hagnässkolan och dess
utveckling. Förvaltningen har valt att anställa en extra resurs på 60 %
för att kunna arbeta med delar av rektorns uppgifter, då Haganässkolans
rektor arbetar heltid med byggnationen av Haganässkolan. Den extra
resursen kommer att arbeta fram till sommaren.
- Utvecklingsstrategen går i pension, men kommer fortsätta arbeta 20 %
för att komma vidare med Kvidinge förskola. Under dagen har det
första mötet skett med BFAB. Förvaltningen är på det klara med vilken
konceptförskola som ska upphandlas.
- Information från Bengt Nilsson (M) gällande den tilltänkta förskolan i
Kvidinge.
Josefine Ahlin, ekonom, informerar om:
- Skolmiljarden som är till för att säkerställa att elever får rätt utbildning
trots coronasituationen. Åstorps kommun har fått 1,9 miljoner kronor att
fördela ut i sina verksamheter, samt till enskilda aktörer för barn skrivna
i kommunen som går i skola i annan kommun. Frågan lyftes i
förvaltningens ledningsgrupp som tagit fram ett förslag på fördelning.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 31
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-02-28
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Förvaltningschefen presenterar en månadsuppföljning efter februari 2021.
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-02-28.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-02-28.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 32
Omvärldsanalys för Bildningsnämnden
Dnr BIND 2021/47
Sammanfattning
Förvaltningen har, på kommunstyrelsens uppdrag, tagit fram ett förslag på
omvärldsanalys för verksamhetsåret 2022. Denna omvärldsanalys fokuserar
bland annat på trender, utmaningar, gap och lagar och förordningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef
Omvärldsanalys för Bildningsnämnden 2020
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 26
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna och fastställa omvärldsanalys för
verksamhetsåret 2022.
Anton Holmberg (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater inte deltar i
beslut.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna och fastställa omvärldsanalys för verksamhetsåret 2022.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 33
Bildningsnämndens prioriteringsordning vid nybyggnationer
Dnr BIND 2021/20
Sammanfattning
Kommunen ska inom kort anta en ny lokalförsörjningsplan.
Lokalförsörjningsplanens syftar till att redogöra för vilka behov och
utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen, kommunens befintliga
lokalkapacitet samt hur den förväntade befolkningstillväxten bedöms påverka
det övergripande behovet av lokaler inom skola och förskola, äldreboenden och
andra verksamheter.
En av bildningsnämndens största utmaningar är icke-ändamålsenliga lokaler
inom förskola och skola samt att arbetet bedrivs i temporära lokaler istället för i
permanenta byggnader. Bildningsnämnden har med anledning av detta skapat
en lokalgrupp, bestående av arbetsutskottet. Lokalgruppen har arbetat fram en
prioriteringsordning och en framtidsplan för kommande behov. Denna är
kopplad till befolkningsprognosen 2028. Gruppen har arbetat fram ett förslag
på i vilken ordning skolor och förskolor bör byggas i kommunen inom en 10
års period. Underlaget ska antas i kommunstyrelsen för att kunna beaktas i
lokalförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-02
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-03-01 (underlag till
kommunstyrelsen)
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-01-13
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-01-26
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-02-10
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-02-16
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 28
Yrkande
Ordförande yrkar att ställa sig bakom underlaget och sänder en beställning till
kommunstyrelsen där prioriteringsordningen i tjänsteskrivelsen tillgodoses
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att ställa sig bakom underlaget och sänder en beställning till kommunstyrelsen
där prioriteringsordningen i tjänsteskrivelsen tillgodoses.
Expedieras:
Akten, Kommunstyrelsen
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 34
Upphävande av beslut Bin 2020-11-18 § 146
Dnr BIND 2020/142
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om att tillgodose förskolans utökade
lokalbehov genom att använda moduler i det kortsiktiga perspektivet.
Modulerna skulle placeras i Åstorps centralort i syfte att täcka förskolans
behov. Förskolans behov synliggjordes i de aktuella befolkningsprognoserna
under 2018 och 2019.1 2020 års befolkningsprognos har
befolkningsutvecklingen förändrats och det finns idag, enligt den senaste
befolkningsprognosen inte längre ett uttalat behov av att tillskjuta extra lokaler
utöver de aktuella moduler som idag går under namnet Oasen. Utifrån då
kända förutsättningar fattade bildningsnämnden ett beslut 2020-11-18 om att
inte tillföra förskoleverksamheten extra lokaler i form av moduler på
Rågenskolans tomt.
Detta beslut behöver återkallas då bildningsnämndens arbetsutskott har
identifierat nya, uttalade behov främst inom särskola, förskola och inom
Rågensskolans lokalbestånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef
Bildningsnämndens beslut 2020-11-18 § 146
Beslut från Bildningsnämnden 2020-06-19 § 62
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 181
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 29
Yrkande
Ordförande yrkar att upphäva beslut i Bildningsnämnden 2020-11-18 § 146
gällande moduler på Rågenskolans tomt.
Anton Holmberg (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater inte deltar i
beslut.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att upphäva beslut i Bildningsnämnden 2020-11-18 § 146 gällande moduler på
Rågenskolans tomt.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna medges möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Forts. Bin § 34
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 35
Handlingsplan för implementering av barnkonventionen
Dnr BIND 2021/46
Sammanfattning
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Detta innebär att alla
verksamheter ska implementera barnkonventionen i sitt dagliga arbete.
Bildningsförvaltningen har tagit fram en övergripande plan för detta
implementeringsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef
Handlingsplan för implementering av barnkonventionen
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 30
Yrkande
Ordförande yrkar att besluta om handlingsplan för fortsatt implementering av
barnkonventionen.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att besluta om handlingsplan för fortsatt implementering av barnkonventionen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 36
Redovisning av handlingsplan till Kommunstyrelsen gällande införande av
digitala arkiv för bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/49
Sammanfattning
En stor del av kommunens allmänna handlingar förvaras i nämndernas
närarkiv, trots att det finns system som möjliggör digital lagring av allmänna
handlingar. Den 31 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att
kommunens nämnder skulle spara handlingar enbart i digital form i den mån
det är möjligt. Samtliga verksamhetsnämnder ska senast 2021-04-01 redovisa
en handlingsplan för Kommunstyrelsen där den arkivansvarige nämnden
redogör för hur långt nämnden har kommit i arbetet med att digitalisera
närarkivet.
Beslutsunderlag
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 113
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2021-02-11
Redovisning av system som används inom bildningsförvaltningen samt
registerförteckning
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 31
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna handlingsplanen för digitaliserande av
bildningsnämndens närarkiv och sända densamma vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna handlingsplanen för digitaliserande av bildningsnämndens
närarkiv och sända densamma vidare till kommunstyrelsen.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 37
Revidering av Bildningsnämndens reglemente
Dnr BiND 2021/45
Sammanfattning
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser
för asylsökande barn och elever. Denna ersättning beslutas utifrån
asylersättningsförordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande
m.fl. Enligt förordningen kan kommunen ha rätt till ersättning för kostnader
som uppkommer för kommunen till följd av att asylsökande personer utbildar
sig.
I förordningen som styr rätten till ersättning pekas ”kommunen” ut som
ersättningsberättigad. Då det är bildningsnämnden som ansvarar för
kommunens utbildningsinsatser, borde samma nämnd få begära ersättning av
staten i kommunens namn. För att bildningsnämnden ska kunna sättas i
kommunens ställe i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige tilldela nämnden
detta ansvar. Bildningsnämndens reglemente behöver uppdateras med detta
tillägg.
I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar markerade i
rött
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 32
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.
Anton Holmberg (SD) meddelar att samtliga Sverigedemokrater inte deltar i
beslut.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Forts. Bin § 37
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig
ersättning för vissa asylsökande m.fl.
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens
förslag.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 38
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) – Revidering av Bildningsnämndens
reglemente
Dnr BiND 2020/112
Sammanfattning
På bildningsnämndens sammanträde den 19 augusti 2020 väckte Bengt Nilsson
(M) ett ärende gällande bildningsnämndens reglemente. I reglementet finns
regler om nämndens förhållande till ”styrelsen”. Senare i reglemente hänvisas
det istället till ”kommunstyrelsen”. Bengt Nilsson (M) anser att det är oklart
vilken styrelse som åsyftas och att den språkliga formuleringen bör ändras i
nämndens reglemente.
Ärendet hanteras i samband med förslag om ändring i bildningsnämndens
reglemente, med anledning av tillförande av förordning om statlig ersättning.
Beslutsunderlag
Beslut från Bildningsnämnden 2020-08-19 § 98
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15
Yrkande
Ordförande yrkar att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning till
ärendet om ändring av reglemente med diarienummer BiND 2021/45.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning till ärendet om ändring av
reglemente med diarienummer BiND 2021/45.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

20(30)

PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 39
Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid19
Dnr BiND 2021/53
Sammanfattning
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den
24 februari 2021. På grund av Covid 19 pandemin har elever på högstadiet haft
distansundervisning, i längre perioder, istället för att ha närundervisning på
skolorna. Detta kan ha drabbat elevernas lärande negativt. Även andra elevers
lärande i andra åldersgrupper kan ha drabbats negativt av pandemins effekter.
Bildningsförvaltningen bör ha en plan för hur alla elever kan ta igen det
eleverna har förlorat gällande lärandet och detta kräver utökade resurser.
Bildningsnämnden har inte dessa ekonomiska resurser i nuvarande budget och
hemställer därför till kommunfullmäktige att få disponera två miljoner kronor
av överskottet från 2020.
Beslutsunderlag
Beslut från Bildningsnämnden 2021-02-24 § 23
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-03-08
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 33
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
godkänna och fastställa tilläggsäskandet på två miljoner till bildningsnämnden
för verksamhetsåret 2021.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna och
fastställa tilläggsäskandet på två miljoner till bildningsnämnden för
verksamhetsåret 2021.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 40
Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) - Postcoronaplan
Dnr BiND 2021/44
Sammanfattning
På bildningsnämndens sammanträde den 24 februari 2021 väckte Bodil
Hellberg (L) ett ärende gällande framtagandet av en ”postcoronaplan”. För att
skolorna ska kunna erbjuda eleverna att ta igen vad de har missat kan det
krävas extra resurser, vilket saknas i bildningsnämndens budget inför 2021. Av
denna anledning yrkades att bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen
att under 2021 få disponera 4 miljoner av överskott från 2020.
Vid arbetsutskottets sammanträde i mars presenterades en tjänsteskrivelse där
bildningsförvaltningen begär tilläggsbudget hos kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet valde att återremittera ärendet för att ärendet skulle delas upp i
två delar, ett äskande till kommunfullmäktige samt ett formellt beslut att
avsluta det väckta ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut från Bildningsnämnden 2021-02-24 § 33
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15
Yrkande
Ordförande yrkar att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning till
ärendet om ändring av reglemente med diarienummer BiND 2021/53.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning till ärendet om ändring av
reglemente med diarienummer BiND 2021/53.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 41
Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande Björnekullaskolans
teknikpark
Dnr BIND 2020/103
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom ett initiativärende föreslagit att den ”gamla”
tekniksalen på Björnekullaskolan ska kunna användas till andra funktioner och
de verktyg, som finns i tekniksalen, avyttras genom försäljning.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 34
Yrkande
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att bifalla
Sverigedemokraternas förslag att Björnekullaskolan får sälja utrustningen i
tekniksalen och att skolan får möjlighet att själva optimera lokal och eventuella
intäkter från försäljningen.
Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att bifalla Sverigedemokraternas förslag att Björnekullaskolan får sälja
utrustningen i tekniksalen och att skolan får möjlighet att själva optimera lokal
och eventuella intäkter från försäljningen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

23(30)

PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 42
Fördelning av ekonomiska resurser (Corona miljard) för bildningsnämnden
Dnr BIND 2021/52
Sammanfattning
Regeringen har beslutat att dela ut pengar (Coronamiljarden) till Sveriges
skolhuvudmän, i syfte att dämpa effekterna av den pågående Covid 19
pandemin. För Åstorps räkning innebär det en intäkt på 1.9 mkr att fördela
mellan olika verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-11
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 36
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av
”Coronamiljarden” inom bildningsnämndens verksamhetsområden.
10 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas Kommunal
Vuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas grundskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av ”Coronamiljarden” inom
bildningsnämndens verksamhetsområden.
10 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas Kommunal
Vuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas grundskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 43
Bildande av styrgrupp inom bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/54
Sammanfattning
Bildningsnämnden beslutade i december 2020 att bilda en lokalgrupp bestående
av arbetsutskottet, som skulle arbeta fram material gällande nämndens
lokalbehov som därefter skulle tillställas kommunstyrelsen och arbetas in i
lokalförsörjningsplanen. Gruppen färdigställde sitt arbete i mars 2021 och
materialet gick upp för beslut i bildningsnämnden för att därefter skickas till
kommunstyrelsen.
I syfte att säkerställa att nämndens behov tillgodoses av kommunens
förvaltningar föreslog Murat Özbalci (C) att bilda en styrgrupp inom nämnden
och förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15
Yrkande
Ordförande yrkar att utse de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet till den
tillfälliga styrgruppen för framtida lokalbehov samt att arvode ska utgå till
arbetsgruppen.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att utse de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet till den tillfälliga
styrgruppen för framtida lokalbehov samt att arvode ska utgå till arbetsgruppen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 44
Beslut angående när/distansundervisning i grundskolan
Dnr BiND 2021/2
Sammanfattning
Pga rådande omständigheter gällande Covid 19 pandemin och
rekommendationer från Smittskydd Skåne behöver undervisningen på
grundskolorna anpassas efter påsklovet. Smittskydd Skåne har riktlinjer för
grundskolorna efter påsk som innebär att dessa ska ha delvis
distansundervisning.
Skolorna ska fortsatt även göra risk- och konsekvensbedömningar på respektive
skola. Elever ska vara i närundervisning med minst 2/3 av aktuell period och
efter genomförd risk- och konsekvensbedömning kan alla elever tas in i
närundervisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-24
Yrkande
Ordförande yrkar att eleverna ska vara i närundervisning med minst 2/3 från
och med 6 april 2021 till och med 30 april 2021. Det är möjligt för skolorna att
ta in alla elever efter en genomförd risk- och konsekvensbedömning på
respektive skola som medger detta.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att eleverna ska vara i närundervisning med minst 2/3 från och med 6 april
2021 till och med 30 april 2021. Det är möjligt för skolorna att ta in alla elever
efter en genomförd risk- och konsekvensbedömning på respektive skola som
medger detta.
Protokollsanteckning
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.
Expedieras:
Akten
Förvaltningsledning

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 45
Eventuella övriga ärenden
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) – Angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/57
Sammanfattning
Bengt Nilsson (M) väcker ett ärende gällande digitala möten för
bildningsnämnden.
Med anledning av den långvariga pandemin och dess konsekvenser för
mötesverksamheten i Åstorps kommun kopplat till både hälsoaspekter och
demokratisk legitimitet är det viktigt att vi kommer framåt och försöker få till
legitima digitala möteskonstruktioner som tar hänsyn till både kommunallagen
såväl som mötesdeltagares hälsa och säkerhet.
Åstorpsalliansen yrkar därför:
Att Bin Au får i uppdrag utifrån förslag nedan och erfarenheterna från KS möte
21-03-03 ta fram och prova en digital mötesform för bildningsnämnden.
Alliansförslag för legitimt nämndsmöte:
Det digitala mötet organiseras enligt följande: Ordförande, nämndsekreterare,
representant för alliansen och representant för SD är fysiskt närvarande i
möteslokal så att alla parter kan kontrollera att alla övriga digitala
mötesdeltagare syns, hörs och räknas då bör vi uppfyllt legitimiteten.
Uppehållet innan beslutsärenden genomförs genom att deltagarna skickas ut i
tre Teams grupprum av nämndsekreterare/ordförande och representanterna för
alliansen och SD flyttar sig till angränsande lokaler för överläggning enligt
gängse ordning och efter överläggning återvänder man antingen tidsstyrt
automatiskt eller manuellt till nämndsmötet. Denna mötesform har även den
fördelen att ersättarna också kan vara med på mötet på ett säkert sätt. Avseende
Bin Au så har vi redan provat digital mötesform som fungerade bra.
Bildningsnämndens beslut
Att skicka ärendet för beredning till arbetsutskottet.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 46
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
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

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

28(30)

PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 47
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Anmälan om brott mot Skollagen, 2021-02-15 Nyvångs skola, dnr
2021/13
- Anmälan om brott mot Skollagen, 2021-02-15 Nyvångs skola, dnr
2021/13
- Beslut om skriftlig varning Hyllinge Skola, 2020-12-14, dnr 2021/13
- Beslut om avstängning från undervisning Nyvångs skola, 2021-02-18,
dnr 2021/13
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-02-12, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-05, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-01-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-01-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-02-16, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-02-19, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-02-17, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-02-19, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-03-02, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-03-03, dnr
2021/7
Protokoll
Binau 2021-03-12 §§ 22-37
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

29(30)

PROTOKOLL
2021-03-24
Bin § 48
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om delvis distansundervisning på KomVux under perioden 9
mars – 26 mars, delegat bildningsnämndens ordförande, dnr BiND
2021/2
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

30(30)

PROTOKOLL
2021-03-24
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR
1. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna § 34
2. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna § 44

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden, 2021-03-24

Protokollsanteckning
Upphävande av beslut 2020-11-18
Bildningsnämnden 2021-03-24 var ärendet Upphävande av beslut 2020-11-18 uppe för
beslut. Följande innebär att man inhiberar tidigare beslut om att inte tillföra några extra
förskolemoduler på Rågenskolans tomt.
Igen står nämnden och Åstorps kommun, här vid vägs ände. Att först ta ett bra beslut, vilket
SD biföll 2020-11-18, att inte fler moduler ska etableras och sedan efter några få månader
inhibera detta beslut är ytterst dålig framförhållning.
Faktorer och parametrar av en så pass omfattande grad att beslut behövs inhiberas på några
få månader implicerar endast att framförhållning och planer inte existerar i någon större grad.
Vilket är ytterst oroväckande!
Sedermera hävdar man i skrivande stund att modulerna behövs för ”gummiband” och ökad
antal elever gällande särskolan. Därav den plötsliga ändringen. Att man kan hantera tre
verksamheter i samma moduler.
Sverigedemokraterna Åstorp är och förbli motståndare till fler moduler. Punkt.
På samma nämndsammanträde har man även tagit beslut om ett levande dokument
avseende prioriteringsordning för byggande av skolor och förskolor i Åstorps kommun. Detta
beslut innefattar att möjligheten till detta ”gummiband” är en betydande del och för framtida
byggnationer i kommunen. Dock, återigen, i elfte timmen.
Bildningsnämnden och Åstorps kommun kan inte fortsätta med temporära och kostsamma
modullösningar för våra barn och elever. De förtjänar mer och bättre!
Med hänsyn till ovanstående förblir SD-Åstorp skeptiska till hanteringen samt beslutet av
ärendet och för att ro ihop både verksamhet och verklighet kommer vi att granska ärendets
gång och hantering, utan något yrkande på sittande nämndsammanträde.

___________________
Anton Holmberg (SD)
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Bildningsnämnden, 2021-03-24

Protokollsanteckning
Beslut angående när/distansundervisning i grundskolan
Ärendet Beslut angående när/distansundervisning i grundskolan omfattas av ett besynnerligt
förslag till beslut.
Förslag till beslut innebär att elever ska vara i närundervisning med minst 2/3 från och med
6:e april till och med 30:e april 2021. Det ska också vara möjligt för skolorna att ta in elever
efter en genomförd risk- och konsekvensanalys på respektive skola som medger detta.
Följande är återigen besynnerligt. Vid omfattande tillfällen har man sagt och beslutat att efter
skollov skall eleverna vistas hemma under distansundervisning för att minska eventuell
smittspridning. T om har även rektorsområde vädjat tidigare för följande men där nämnden
beslutade annorlunda. Endast SD gick på rektorsområdets förslag om en extra veckas
distansundervisning då man såg följande behov.
Således är det i ögonfallande att följande inte gäller när påsklovet står inför dörren. Smittar
inte Corona under och efter påsklovet? Trots hänvisning till Folkhälsomyndigheten och
Region Skåne så ska varje faktor vägas in.
I skrivande stund är ökningen av smittspridningen inte explosionsartad men följande kan
vända på ett ögonblick. Är det då inte mer rimligt att ta det säkra före det osäkra för Covid-19
situationen då dess sjukdomsbild är inte drastiskt förändrad sedan föregående lov.
Med hänsyn till ovanstående ställer sig Sverigedemokraterna Åstorp skeptiska till att inte ta
det säkra före det osäkra och ha en veckas distansundervisning direkt efter påsklovet.
Både för våra barn och personal.

___________________
Anton Holmberg (SD)
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