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BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-24
Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00-19.22
Ajournering 18.55-19.10
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 11-24
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef (distans), §§ 11-24
Josefine Ahlin, ekonom (distans) §§ 11-18
Övriga
deltagare
Plats och tid för Stationshuset, den 25 februari klockan 11:00
justering

Sekreterare Linda Tholén §§ 11-24

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Bengt Nilsson (M)

(2) Justerande Stefan Olofsson (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
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-19
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24

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

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)

§ 24

§ 15

Ja

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

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
X
X

X

4

(2) Justerandes signatur

9

4

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
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Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

4(19)

PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 11
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Bengt Nilsson (M) och Stefan Olofsson (S) utses att justera dagens protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 12
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Inbjudningar till kurser och konferenser
Ordförande yrkar att lägga till följande ärenden på dagordningen:
- Beslut angående distansundervisning på högstadiet samt fortsatt
anpassning under våren
- Beslut angående undervisning på individuella programmet inom ramen
för kommunal vuxenutbildning
Bodil Hellberg (L) yrkar att väcka följande ärenden:
- Postcoronaplan
- Medel för ny fältsekreterare
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
2021-02-24

Bin § 13
Förvaltningens information
Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om:
- Antal inskrivna på kommunens förskolor. Skriftligt underlag delges
nämnden.
Covid-19
- Det finns smitta i alla delar av verksamheten, både bland elever och
personal.
- Tingdalsskolan hölls stängd i två dagar på grund av stor smittspridning
på skolan.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 14
Frågor från ledamöter
Sammanfattning
Thomas Fredriksson (S) ställer en fråga:
- Har det funnits en skolkurator/psykolog under lovet för de barn som är
i behov av stöd?
Förvaltningschefen besvarar frågan med att elevhälsopersonal finns tillgänglig.
Personalen arbetar även under loven.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 15
Beslut angående distansundervisning på högstadiet samt fortsatt
anpassning under våren
Dnr BiND 2021/2
Sammanfattning
Pga rådande omständigheter gällande Covid 19 pandemin och
rekommendationer från Smittskydd Skåne behöver undervisningen på
högstadiet bedrivas som distans/fjärrundervisning under vecka 9. Därefter
kommer undervisningen att anpassas fram tom vecka 12 genom att bedriva
distans/fjärrundervisning i kombination med närundervisning enligt tidigare
modell.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-02-24
Ordförandebeslut, fattat 2021-02-01
Yrkande
Anton Holmberg (SD) yrkar att godkänna förslaget om distansundervisning
under vecka 9 och 10 samt kombination av distans- och närundervisning i
vecka 11 till och med vecka 12.
Ordförande yrkar att godkänna förslaget om distansundervisning under vecka 9
samt kombination av distans- och närundervisning i vecka 10 till och med
vecka 12.
Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmberg (SD) yrkande under
proposition och finner att eget yrkande bifalles.
Hampus Svensson (SD) begär votering.
Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla
Anton Holmberg (SD) yrkande röstar ”Nej”.
Då voteringen utfaller med 9 stycken ”Ja” röster och fyra stycken ”Nej” röster
beslutar bildningsnämnden att bifalla ordförandes yrkande, för
voteringsresultatet se separat bilaga.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Forts. Bin § 15
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om distansundervisning
under vecka 9 samt kombination av distans- och närundervisning i vecka 10 till
och med vecka 12.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet.
Expedieras:
Akten
Skolchef

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 16
Beslut angående undervisning på individuella programmet inom ramen för
kommunal vuxenutbildning
Dnr BiND 2021/2
Sammanfattning
Pga rådande omständigheter gällande Covid 19 pandemin behöver
undervisningen inom ramen på den Kommunal vuxenutbildningen anpassas.
Individuella programmet (IM) har under Covid 19 pandemin varit undantaget
anpassningar i undervisningen. Rektorn önskar fortsätta på denna linje, även
fortsättningsvis. Detta skulle innebära att Åstorp likt många andra gymnasiehuvudmän inom familjen Helsingborg fortsätter med närundervisning för elever
på Individuella programmet. Detta gäller från vecka 9 fram tom vecka 12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-02-24
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna förslaget om närundervisning på Individuella
programmet från och med vecka 9 och fram till och med vecka 12.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om närundervisning på
Individuella programmet från och med vecka 9 och fram till och med vecka 12.
Expedieras:
Akten
Skolchef

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 17
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020
Dnr BiND 2021/23
Sammanfattning
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomiavdelningen
upprättat förslag till årsredovisning 2020 för bildningsnämnden. I årsbokslutet
ingår en redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt vilka
aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I
redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på enheternas
årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att
bildningsnämndens resultat hamnar på ett överskott om +6.4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020
Årsredovisning för rektorsområde Öst
Årsredovisning för rektorsområde Björnekulla
Årsredovisning för rektorsområde Väst
Årsredovisning för rektorsområde Centrum
Årsredovisning för rektorsområde Vuxenutbildning
Årsredovisning för rektorsområde Kulturskolan
Årsredovisning för rektorsområde Central resursenhet
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det
till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 18
Överföring av investeringsmedel mellan budgetår 2020 till 2021
Dnr BiND 2021/29
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel
mellan budgetår 2020 – 2021. Förslaget innebär ett äskande från
bildningsnämndens sida om överföring av kvarvarande investeringsmedel på
1 005 000 kr.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-02-10 § 14
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-02-04.
Beräkningsunderlag/Skrivelse om överföring av medel från förvaltningschef,
2021-01-31
Yrkande
Ordförande yrkar att anhålla om överföring av medel omfattande 1 005 000 kr i
enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anhålla om överföring av medel omfattande 1 005 000 kr i enlighet med
förvaltningens beräkningsunderlag.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 19
Yttrande från bildningsnämnden efter granskning av lokalförsörjnings –
och detaljplaneprocessen
Dnr BIND 2021/16
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun
genomfört en granskning av kommunens lokalförsörjnings- och
detaljplaneprocess. Revisorernas slutsats är att kommunen saknar
ändamålsenliga och samverkande processer avseendet arbetet med detaljplaner
och lokalförsörjning med god framförhållning men att detaljplaneprocessen
isolerat är välfungerande.
För bildningsnämndens del påtalade revisionen att samverkan mellan
inblandade parter har brister främst vad gäller informationsöverföring samt
otydligheter i roller och ansvar mellan BFAB och bildningsförvaltningen.
Bildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över granskningen senast 202103-05.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-02-10 § 17
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03
Missiv och granskningsrapport från KPMG gällande lokalförsörjnings – och
detaljplaneprocessen, daterad 2020-12-21
Yrkande
Ordförande yrkar att bildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och avger
detsamma till kommunrevisionen.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till kommunrevisionen.
Expedieras:
Akten
Kommunrevisionen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 20
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:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 21
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-01-21
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-01-21
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-01-27
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-02-01
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-02-01
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge Skola, 2021-02-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-01-29
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-01-18
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola, 2021-01-18
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola, 2021-02-08
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola, 2021-02-08
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola, 2021-02-04
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola, 2021-02-05
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola, 2021-02-10
- Beslut om avstängning från undervisning i grundskolan Rågenskolan,
2021-02-04, dnr 2021/14
Protokoll
Binau 2021-02-10 §§ 10-21
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 22
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om fortsätta varva när- och distansundervisning i högstadiet
under perioden 2021-02-08 – 2021-03-07, delegat bildningsnämndens
ordförande, dnr BiND 2021/2
- Beslut om stänga årskurs fyra på Tingdalsskolan under perioden 202102-18 – 2021-02-19, 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
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 23
Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) - Postcoronaplan
Dnr BiND 2021/44
Sammanfattning:
Pandemin har slagit hårt mot grundskolebarnen i Åstorp. Högstadieeleverna har
haft distansundervisning en längre tid. Även om eleverna och lärarna har klarat
detta på ett bra sätt, så är det oundvikligt att en del elever haft svårare och
kommit efter i kunskapsinhämtningen.
Årskurserna F-6 har haft närundervisning med två kortare undantag. Men
frånvaron har varit högre än vanligt, vilket går ut över kunskapsinhämtningen.
Pandemin är inte över, tvärtom väntas en tredje våg. Vad det får för
konsekvenser är svårt att veta.
Det är viktigt att förvaltningen och skolorna har en plan för att alla elever i
grundskolan ska få chans att ta igen vad de förlorat i kunskapsinhämtningen nu
och framöver. Detta kommer att ta resurser i anspråk.
I den av kommunfullmäktige beslutade tajta budgeten för 2021 ryms inga extra
resurser. Därför
behöver bildningsnämnden hemställa till kommunstyrelsen att få disponera 4
miljoner av överskott från 2020.
Åstorpsalliansen yrkar

- att bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att under 2021 få
disponera 4 miljoner av överskott från 2020
Bildningsnämndens beslut
Ärendet skickas för beredning till förvaltningen.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Bin § 24
Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) – Medel för ny fältsekreterare
Sammanfattning:
Det finns en stor oro i Åstorps kommun pga brott av olika slag och
knarkhandel. Många barn och ungdomar rör sig ute på kvällarna. Extra mycket
under tiden som fritidsgårdarna varit stängda. Istället har fritidsledarna arbetat
ute på fältet tillsammans med fältsekreteraren. När fritidsgårdarna åter öppnar
blir fältsekreteraren ensam, en ohållbar situation. Det behövs ytterligare en
fältsekreterare så fort som möjligt. Bildningsförvaltningen har tidigare haft två
fältsekreterare, men då en av dem gick vidare till annan tjänst gjordes
bedömningen att en återbesättning av tjänsten inte rymdes i budgeten.
Åstorpsalliansen yrkar

- att bildningsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att medel anslås till
ytterligare en tjänst som fältsekreterare under 2021 och framöver.
Förvaltningen och ordförande besvarar frågan med att medel för anställning av
en ny fältsekreterare finns och att elevhälsans chef har haft en dialog med
förvaltningschefen under dagen gällande fältsekreterartjänsten.
Yrkande
Ordförande yrkar att ärendet anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
svar på sammanträdet.
Bodil (L) yrkar att ärendet skickas till förvaltningen för beredning.
Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Bodil Hellbergs (L) yrkande under
proposition och finner att eget yrkande bifalles.
Bodil Hellberg (L) begär votering.
Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla
Bodil Hellberg (L) yrkande röstar ”Nej”.
Då voteringen utfaller med 9 stycken ”Ja” röster och fyra stycken ”Nej” röster
beslutar bildningsnämnden att bifalla ordförandes yrkande, för
voteringsresultatet se separat bilaga.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-02-24
Forts. Bin § 24
Bildningsnämndens beslut
Ärendet anses besvarat med hänvisning till förvaltningens svar på
sammanträdet.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

