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BILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset samt Teams klockan 18:00-20.50 

Ajournering klockan 19.47-20.00 

 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 

Deltagande 

tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 68-85 

Ellen Röman, kandidat §§ 68-85 

Annika Hoppe, skolchef, §§ 68-85 

Kerstin Andersson, rektor §§ 68-70 

Per-Johan Flenner, rektor §§ 68-73 

Jonas Johansson, fastighetsingenjör §§ 68-73 

Karin Larsson, lokalstrateg §§ 68-73 

 

Plats och tid för 

justering 

 

Stationshuset, måndagen den 31 maj klockan 16:30 

   

   

Sekreterare Linda Tholén §§ 68-85 

  

   

Ordförande Murat Özbalci (C)  

     

    
(1) Justerande Gun Friberg (S)  

   

   

(2) Justerande Bodil Hellberg (L)  
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

 

 

NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 

och ersättare samt 

omröstningsbilaga. 

Tjänstgörande ersättare 

markeras tjg. 

N
är

v
ar

o
 

T
jä

n
st

g
ö

ra
n
d
e 

§ 78 

 

 

§ 79 - a 

 

Namn Ledamöter 

  

 Ja
 

N
ej

 

A
v
st

år
 

Ja
 

N
ej

 

A
v
st

år
 

Murat Özbalci (C), ordf. X  X   X   

Menaida Hasanovic (S), 1:e 

vice ordf. närv. §§ 68-72 

X        

Bodil Hellberg (L), 2:e vice 

ordf. 

X  X   X   

Thomas Fredriksson (S) X  X   X   

Gun Friberg (S) X  X   X   

 Bengt Tollstadius (C) X  X   X   

Eva Nilsson (M) X  X   X   

Bengt Nilsson (M) X  X   X   

Linda Arenhag (KD)  X  X   X   

Anton Holmberg (SD) X   X   X  

Marcus Möller (SD) ---        

Richard Mattsson (SD) X   X   X  

Hampus Svensson (SD) ---         
        

ERSÄTTARE         

Florian Bobocea (S) tjg §§ 73-

85 

X x X   X   

Anneli Servin (SD) tjg. §§ 68-

79 

X X  X   X  

Fredrik Karlsson (M) tjg § 80-

85   

X x       

Martin Svensson (S)  ---        

Carola Öhrn (SD)  X X  X   X  

Stefan Olofsson (S) X        

Pernilla Nielsen (M)  X         
        

Totalt  17 13 9 4  9 4  
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

 

NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 

och ersättare samt 

omröstningsbilaga. 

Tjänstgörande ersättare 

markeras tjg. 

N
är

v
ar

o
 

T
jä

n
st

g
ö

ra
n
d
e 

§ 79 - b 

 

 

 

 

Namn Ledamöter 

  

 Ja
 

N
ej

 

A
v
st

år
 

Ja
 

N
ej

 

A
v
st

år
 

Murat Özbalci (C), ordf. X  X      

Menaida Hasanovic (S), 1:e 

vice ordf. närv. §§ 68-72 

X        

Bodil Hellberg (L), 2:e vice 

ordf. 

X  X      

Thomas Fredriksson (S) X  X      

Gun Friberg (S) X  X      

 Bengt Tollstadius (C) X  X      

Eva Nilsson (M) X  X      

Bengt Nilsson (M) X  X      

Linda Arenhag (KD)  X  X      

Anton Holmberg (SD) X   X     

Marcus Möller (SD) ---        

Richard Mattsson (SD) X   X     

Hampus Svensson (SD) ---         
        

ERSÄTTARE         

Florian Bobocea (S) tjg §§ 73-

85 

X x X      

Anneli Servin (SD) tjg. §§ 68-

79 

X X  X     

Fredrik Karlsson (M) §§ tjg. 80-

85  

X x       

Martin Svensson (S)  ---        

Carola Öhrn (SD)  X X  X     

Stefan Olofsson (S) X        

Pernilla Nielsen (M)  X         
        

Totalt  17 13 9 4     
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Bin § 68  Val av justerare ..........................................................................................5 
Bin § 69  Fastställande av föredragningslista ............................................................6 
Bin § 70  Ekonomirapport Öst ..................................................................................7 
Bin § 71  Ekonomirapport Centrum ..........................................................................8 
Bin § 72  Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-04-30 ............................9 
Bin § 73  Förvaltningens information .....................................................................10 
Bin § 74  Frågor från ledamöter ..............................................................................11 
Bin § 75  Kostnaden för mat i kommunens skolor ..................................................12 
Bin § 76  Väckt ärende från Hampus Svensson (SD) - Porrfilter på kommuenens 
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Bin § 79  Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever ...........................18 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 68 

 

Val av justerare 

 

Bildningsnämndens beslut 

Gun Friberg (S) och Bodil Hellberg (L) utses att justera dagens protokoll. 

 

Expedieras till:  

Akt 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 69 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar  

att följande ärenden utgår från dagordningen: 

- Ärenden till och från de kommunala råden 

- Inbjudningar till kurser och konferenser 

 

Proposition  

Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 

 

Expedieras till:  

Akt 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 70 

 

Ekonomirapport Öst 

 

Sammanfattning: 

Kerstin Andersson, rektor för område Öst, kommer till sammanträdet och 

presenterar ekonomiuppföljning för området efter april månad och 

prognosticerat resultat vid årets slut. 

- Prognosen för område öst vid årets slut är ett underskott på 2 mkr. 

- Den ekonomiska uppföljningen efter april månad är ett underskott på 

783 tkr. 

- Förskolan och öppna fritids redovisar ett positivt resultat i förhållande 

till budget efter april månad medan fritidsgården, fritidshemmet och 

grundskolan redovisar ett underskott. 

- Förskola: 

• Inskolning sker i etapper, fler barn inskrivna vilket ger högre intäkt 

• Minskat antal timmar för de inskrivna barnen pga Covid -19 ger lägre 

intäkter 

• Stöd för två barn i behov av enskilt stöd utanför budgetram 

- Fritidsgård  

• Engångskostnad för medarbetare som slutat, utbetalda semesterdagar. 

- Fritidshem:  

• Minskade timmar för inskrivna barn pga Covid-19 

• En personal går i pension till sommaren återbesätts inte 

- Förskoleklass:  

• Fler barn än budgeterat, vilket ger högre intäkter 

- Grundskola  

• Visstidsanställda för barn i behov av extra stöd på båda enheterna, 

varav två behöver sitta i enskilda lokaler med egen personal.  

• Två enheter kostar mer personal 

• Visstidsanställda till 18 juni 2,55 tjänst kommer ej att återbesättas 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 71 

 

Ekonomirapport Centrum 

 

Sammanfattning: 

Per-Johan Flenner, rektor för område Centrum, kommer till sammanträdet och 

presenterar ekonomiuppföljning för området efter april månad och 

prognosticerat resultat vid årets slut. 

- Område Centrum omfattar Haganässkolan, Rågenskolan och tillhörande 

förskolor samt grundsärskolan årskurs 1-9, studiehandledning och 

modersmål.  

- Området redovisar ett prognosticerat underskott på 1,4 mkr vid årets 

slut. 

- Förskolan visar överskott pga. tidigare insatser, bland annat genom 

”bemanna rätt” samt tidigare effektiviseringar. 

- Grundskolan redovisar ett prognosticerat underskott. Haganässkolan 

redovisar ett överskott medan Rågenskolan redovisar ett prognosticerat 

underskott, men åtgärder är vidtagna för att komma till rätta med 

ekonomin.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 72 

 

Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-04-30 

Dnr BiND 2021/55 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter april 

månad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-10 

Ekonomisk månadsuppföljning Bildningsnämnden per 2021-04-30 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-04-30. 

 

Proposition 

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-04-30. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 73 

 

Förvaltningens information 

Jonas Johansson, fastighetsingenjör och Karin Larsson, lokalstrateg, informerar 

om Haganässkolan: 

- Genomgång av ritningar samt vilka ytor som är aktuella för skolan 

- Kostnader för byggnationen 

- Tidsplan för färdigställandet av skolan 

 

Annika Hoppe, skolchef informerar om: 

- Ekonomiprocesserna är ändrade vilket innebär att delårsrapporten inte 

kommer att vara färdig för beslut till nämndens inplanerade 

sammanträde den 25 augusti. Bildningsnämnden skulle behöva ändra 

sammanträdesdatumet. Förvaltningens förslag är att 

augustisammanträdet flyttas till den 8 september.  

- I juni kommer nämnden att ta beslut om datum för kvalitetsdagar som 

brukar hållas i september eller oktober. På dessa dagar presenterar 

cheferna på förvaltningen sin verksamhet, verksamhetsutveckling, 

ekonomi, resultat och kvalitet. 

- Covid- 19 information  

Det har lugnat ner sig i verksamheten. Under förra veckan var en del 

elever frånvarande på Björnekullaskolan och rektorn var i kontakt med 

Smittskydd Skåne, som inte ansåg att det fanns behov av att bedriva 

distansundervisning på heltid. I nuläget förekommer olika infektioner 

nu, allt är inte relaterat till pandemin. 

- En rektor har sagt upp sig på Björnekullaskolan, en rekrytering av ny 

rektor kommer att göras inom kort. Rektorn går i pension den 17 

augusti. 

- Sammanställning för inskrivna barn på förskolan. Från det att man 

önskar förskoleplats ska man erbjudas plats inom fyra månader. Det 

finns 833 befintliga platser och antal inskrivna barn är 880 stycken.            

- 68 barn står i kö under perioden 21-07-30 – 21-12-31.   

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 74 

 

Frågor från ledamöter 

Thomas Fredriksson (S) ställer en fråga gällande kostnad för skadegörelse för 

olika rektorsområden, finns det uppgifter gällande detta?  

 

Förvaltningschefen besvarar frågan med att det inte finns några uppgifter att 

tillgå i denna fråga på sammanträdet men att dessa kan inhämtas av 

rektorsområdena till kommande sammanträde och sedermera presenteras för 

bildningsnämnden två gånger om året.  

 

Bengt Nilsson (M) ställer frågor om elever som hoppar av gymnasiet. 

 

Förvaltningschefen besvarar frågan med att Komvux ansvarar för att bedriva 

uppsökande verksamhet inom ramen för Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Denna syftar till att eleverna ska återvända till skolan, påbörja studier på 

Komvux eller få dem i annan aktivitet. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 75 

 

Kostnaden för mat i kommunens skolor 

Dnr BiND 2019/176 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa detaljerat vad 

som ingår i kostnaden för skolmat, samt jämföra matkostnaden med 

närliggande kommuner.  

 

Bildningsförvaltningen har undersökt frågan och fått prisuppgifter från 

kostenheten. Av redovisningstekniska skäl är det inte möjligt att få fram uppgift 

som gäller specifikt för lunchen i skolorna, då skolorna serverar olika antal 

måltid på dagarna. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 53 

Protokoll från Bildningsnämnden 2019-12-11 § 126 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-04-21 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att anse det väckta ärendet besvarat. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Att föreslå bildningsnämnden att anse det väckta ärendet besvarat. 

 

Expedieras: 

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 76 

 

Väckt ärende från Hampus Svensson (SD) - Porrfilter på kommuenens 

datorer 

Dnr BIND 2020/126 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande att porrfilter ska införas 

på elevernas Crome Books (CB), i syfte att förhindra att elever ska ta del av olämpliga 

sidor och olämpligt innehåll på Internet exempelvis porr. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 55 

Initiativärende från Sverigedemokraterna 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08 

Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-12 § 35 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att avslå förslaget att införa porrfilter på kommunens datorer. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Att avslå förslaget att införa porrfilter på kommunens datorer. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 77 

 

Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) – Byggprojekt 

Haganässkolan 

Dnr BIND 2021/87 

 

Sammanfattning 

Åstorpsalliansen väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den 28 april 

2021 gällande Haganässkolans byggande. Efter den utmärkta informationen om 

projektet Haganässkolan där vi kan se att förvaltning och projektledare lagt ner ett 

gediget arbete på att utforma framtidens lärmiljöer så måste vi ändå uppmärksamma den 

kraftiga fördyring som uppstått i projektet och det vore oansvarigt att inte se över vad 

som kan göras för att minska kostnaderna. Vi har inga synpunkter vad som finns 

innanför väggarna tvärtom tycker vi att skolans personal tillsammans med 

bildningsförvaltningen gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram spännande nya lärmiljöer 

men däremot tror vi att en enklare bygglösning exteriört utan runda hörn och ovala 

väggar kommer att vara billigare. Vi befarar att nuvarande kostnadsbild för 

Haganässkolan kommer att få allvarliga konsekvenser för andra kommande nödvändiga 

skolbyggnationer i kommunen.  

 

Då det har uppstått en fördyring av byggprojektet uppdrogs förvaltningen att göra en 

översyn av projektet för att se hur mycket som kan sparas avseende byggkostnader 

genom förenkling av byggnationen. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 56 

Initiativärende från Åstorpsalliansen 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-07 

Skrivelse från Mikael Fors, VD BFAB, 2021-05-03 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att godkänna BFAB-s redovisning gällande en förenkling av 

exteriören på nybyggnationen av Haganässkolan och den kostnadsminskning 

som då blir aktuell.  

 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Eva Nilsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Anton Holmberg 

(SD), Eva Nilsson (M) och Bodil Hellberg (L) under proposition och finner att 

detta bifalles.  
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Forts. Bin § 77 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att godkänna BFAB-s redovisning gällande en förenkling av exteriören på 

nybyggnationen av Haganässkolan och den kostnadsminskning som då blir 

aktuell. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 78 

 

Motion (SD) – Organisation för skol – och rektorsområden 

Dnr BiND 2020/119 

Dnr KSFD 2020/267 

 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst 

budgetram. När kommunen behöver effektivisera är det ofta bildningsnämnden 

som med hänsyn till sin budgetram får spara in på kostnader. 

Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden bör se över sin organisation 

internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet för att förvalta 

nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att spara in på elever 

och lärarkår.  

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 

yrkar att: 

- Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den rådande 

struktur för organisationen gällande skol och rektorsområden för 

kommunstyrelsen och bildningsnämnden 

- Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för 

befintlig organisation gällande skol och rektorsområden 

- Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt 

och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om rådande 

skol och rektorsområden verkligen är det mest verksamhets – och 

kostnadseffektiva alternativ eller om det finns möjlighet till minskad 

organisation 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 57 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 

Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 

Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129 

Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap 

 

Yrkande 

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då 

den är väckt för tidigt. 

Bengt Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då 

den är väckt för tidigt. 

 

Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen i 

sin helhet. 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Forts. Bin § 78 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Bengt Nilssons (M) och Bodil Hellbergs (L) yrkande mot 

Anton Holmbergs (SD) yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Bengt 

Nilsson (M) och Bodil Hellbergs (L) yrkande. 

 

Anton Holmberg (SD) begär votering. 

 

Voteringsordning 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning: 

Den som önskar att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ja. 

Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar nej. 

 

Då voteringen utfaller med 9 ”ja” röster och 4 stycken ”Nej” röster beslutar 

bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande, för 

voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 2.  

 

Bildningsnämndens beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen då 

motionen är väckt för tidigt. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande. 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 79 

 

Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 

Dnr BiND 2020/121 

Dnr KSFD 2020/261 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 

yrkar att: 

- Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt presentera 

för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i SFI 

utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan. 

 

Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller 

undervisningen på SFI följer denna läroplanen för vuxenutbildning och 

ämnenas kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas 

i Sverige, är läroplanen fri från religiösa inslag.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 58 

Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning 

Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 

Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad 

med hänvisning till tjänsteskrivelsen.   

 

Anton Holmberg (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att på ett 

konkret sätt utreda hur vi försäkrar att ingen elev har blivit utsatt för religiös 

extremism. 

 

Anton Holmberg (SD) yrkar i andra hand bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger Anton Holmberg (SD) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att detta avslås. 

 

Anton Holmberg (SD) begär votering.  

 

Voteringsordning - A 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning: 

Den som önskar att avgöra ärendet idag röstar ja. 

Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande röstar nej. 

 

 



Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Forts. Bin § 79 

 

Då voteringen utfaller med 9 ”ja” röster och 4 stycken ”Nej” röster beslutar 

bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande, för 

voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 2.  

 

Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) andra yrkande 

under proposition och finner att Anton Holmbergs (SD) yrkande avslås. 

 

Anton Holmberg (SD) begär votering. 

 

Voteringsordning - B 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning: 

Den som önskar att bifalla ordförandes yrkande röstar ja. 

Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar nej. 

 

Då voteringen utfaller med 9 ”ja” röster och 4 ”Nej” röster beslutar 

bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande, för 

voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 3. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 80 

 

Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning 

Dnr KSFD 2020/150 

 

Sammanfattning 

Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en regelbunden 

kvalitetsgranskning av bildningsnämndens verksamhet vad gäller 

förutsättningar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. En 

kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge 

eleverna rätt förutsättningar för att nå de nationella målen. 

 

Skolinspektionen kom i sitt beslut fram till att nämnden följer upp studieresultat 

och resultat gällande trygghet som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder 

och att det har vidtagits relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att 

elever med sämre förutsättningar når utbildningens mål så långt det är möjligt. 

Skolinspektionen bedömde att nämnden, inom ramen för sitt systematiska 

kvalitetsarbete, bör utveckla sin analys av skillnader och variationer i 

trygghetsresultaten i grundskolan. Bildningsnämnden ska yttra sig över beslutet 

senast den 2 juni 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från BinAu 2021-05-12 § 59 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, daterad 2021-05-05 

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning från Skolinspektionen, daterad 

2020-12-02, dnr 2020:5934 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till 

Skolinspektionen som Åstorps kommuns yttrande i granskningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till Skolinspektionen som 

Åstorps kommuns yttrande i granskningen. 

 

Expedieras:  

Akten 

Skolinspektionen 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

21(26) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-05-26 

 

Bin § 81 

 

Nämndsmål enligt ny vision och ny styr – och ledningsmodell 

Dnr KSFD 2021/70 

 

Sammanfattning 

Förslag till nya nämndsmål för bildningsnämndens verksamheter har på 

uppdrag arbetats fram förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-11  

Framarbetat förslag till nya nämndsmål 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att anta nämndsmål i enlighet med förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att anta nämndsmål i enlighet med förslag. 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 82 

 

Bildningsnämndens prioriteringsordning vid nybyggnationer 

Dnr KSFD 2021/20 

 

Sammanfattning 

I mars månad antog Bildningsnämnden en prioriteringsordning för i 

vilken ordning som nämnden ser behov av nya lokaler inom sin 

verksamhet. 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.  

 

I framtagandet av bildningsnämndens prioriteringsordning föll planeringen av 

en förskola på Prästamarken i Kvidinge bort. Detta har uppmärksammats och 

bildningsnämnden önskar lägga till denna i prioriteringsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-05-18 

Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-03-01 (uppdaterade 2021-05-18) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att godkänna det framarbetade underlaget med ett tillägg av 

en förskola på Prästamarken i Kvidinge och delge detta till kommunstyrelsen 

för beaktande i lokalförsörjningsplanen. 

 

Bodil Hellberg (L) yrkar som ett tilläggsyrkande att under rubriken 

”Kvidingeskolan” ska följande text läggas till: ”När det blir aktuellt med 

byggnation på Prästamarken är det angeläget att parallellt planera och bygga en 

förskola på Prästamarken.” 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger eget yrkande, samt tilläggsyrkandet från Bodil Hellberg (L) 

under proposition och finner att detta bifalles. 

 

Bildningsnämndens beslut 

Att godkänna det framarbetade underlaget med ett tillägg av en förskola på 

Prästamarken i Kvidinge och delge detta till kommunstyrelsen för beaktande i 

lokalförsörjningsplanen. 

Att under rubriken ”Kvidingeskolan” ska följande text läggas till: ”När det blir 

aktuellt med byggnation på Prästamarken är det angeläget att parallellt planera 

och bygga en förskola på Prästamarken.” 

 



Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Forts. Bin § 82 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

Lokalstrateg 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 83 

 

Beslutslogg 

Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 

redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutslogg efter april 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 

2021-05-26 

Bin § 84 

 

Redovisning av delgivningar 

 

Sammanfattning 

- Anmälan om brott mot skolplikten, Hyllinge skola 

- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-15 

- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-15 

- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-04-29 

- Anmälan om diskriminering, Hyllinge Skola, 2021-05-04 

- Anmälan om diskriminering, Nyvång Skola, 2021-05-04 

- Anmälan om diskriminering, Björnekullaskolan, 2021-04-08 

- Anmälan om brott mot skolplikten, Björnekullaskolan, 2021-04-27 

- Anmälan om brott mot skolplikten, Björnekullaskolan, 2021-04-27 

- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-14 

- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-28 

- Anmälan om diskriminering, Tingdalsskolan, 2021-04-28 

- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-03-23 

- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-03-23 

- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-04-27 

- Anmälan om diskriminering, Vuxenutbildningscentrum, 2021-04-27 

- Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2021-05-11 - Covid-19 och 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

- Avsägelse från Marcus Möller (SD), dnr KSFD 2021/11 

 

Protokoll 

Binau 2021-05-12 §§ 49-60 

 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningar godkänns. 
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PROTOKOLL 

2021-05-26 

Bin § 85 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

- Beslut att samtliga elever i årskurs 7-9 på Björnekullaskolan ska vara i 

distansundervisning från och med 10 maj – 12 maj 2021, dnr BiND 

2021/2, delegat bildningsnämndens ordförande 

- Beslut att samtliga elever i årskurs 1 på Björnås/Tingdalsskolan ska 

vara i distansundervisning från och med 10 maj – 12 maj 2021, dnr 

BiND 2021/2, delegat bildningsnämndens ordförande 

- Beslut om distansundervisning på Björnekullaskolan 2021-05-17, BiND 

2021/2, delegat Bildningsnämndens ordförande 

- Beslut om distansundervisning på KomVux 2021-05-18- 2021-05-24, 

BiND 2021/2, delegat Bildningsnämndens ordförande 

- Lokalt samverkansavtal för familjecentralsliknande verksamhet i 

Åstorps kommun, AVT 2021-47, delegat förvaltningschef 

 

Bildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 

Expedieras till:  

Akt 

 

 

 


