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KALLELSE 

Bildningsnämnden kallas till sammanträde 

Datum: 2021-03-24 
Tid: Gruppmöten 17:00. Sammanträde 18:00. 
Plats: Stora salen, Kulturhuset Björnen 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering
3. Fastställande av föredragningslista
4. Redovisning gällande föräldraskapsstöd med Kulturtolk
5. Ekonomirapport från område Öst och Centrum
6. Framtida behov Centrala Resursenheten
7. Förvaltningens information
8. Frågor från ledamöter
9. Månadsuppföljning för Bildningsnämnden per 2021-02-28
10. Omvärldsanalys för Bildningsnämnden
11. Bildningsnämndens prioriteringsordning vid nybyggnationer
12. Upphävande av beslut 2020-11-18 § 146
13. Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen
14. Redovisning av handlingsplan till kommunstyrelsen gällande 

införande av digitala arkiv för bildningsnämnden
15. Revidering av bildningsnämndens reglemente
16. Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) gällande revidering av 

bildningsnämndens reglemente
17. Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden
18. Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) - Postcoronaplan
19. Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande Björnekullaskolans 

teknikpark
20. Fördelning av ekonomiska resurser (Corona miljard) för 

bildningsnämnden
21. Bildande av styrgrupp inom bildningsnämnden
22. Beslutslogg
23. Redovisning av delgivningar
24. Redovisningar av delegationsbeslut
25. Ärenden till/från kommunala råden
26. Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser
27. Eventuella övriga ärenden 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 
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Murat Özbalci   Linda Tholén 
Ordförande    Sekreterare 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

NÄRVAROLISTA 

Bildningsnämndens ledamöter 
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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)          
        

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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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Val av justerare 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras till:  

Akt 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Yrkanden 

 

Proposition  

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras till:  

Akt 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

 

Bin §  

 

Redovisning gällande föräldraskapsstöd med Kulturtolk 

 

Sammanfattning: 

Representanter från elevhälsan kommer till bildningsnämndens sammanträde 

för att informera om föräldraskapsstöd med Kulturtolk. 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Ekonomirapport Öst och Centrum 

 

Sammanfattning: 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Framtida behov Centrala resursenheten 

 

Sammanfattning: 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Förvaltningens information 

Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om: 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Frågor från ledamöter 

 

Sammanfattning 

 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-02-28 

Dnr BiND 2021/55 

 

Sammanfattning 

Ekonomen 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 



1 
Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åstorps kommuns 
Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Beslutad av: 

Nämndsnamn 20xx-xx-xx 
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Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

DNR 20xx/xx 



3 
Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 
Sammanfattande kommentarer politiken .............................................................................. 4 

Uppföljning/helårsprognos övergripande .............................................................................. 5 

Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik .................................................................. 6 

Investeringar ............................................................................................................................. 7 

 

  



4 
Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Sammanfattande kommentarer politiken 
Bildningsnämnden rapporterar en budget i balans efter årets två första månader. 
Det finns avvikelser inom verksamheter kopplade till ett specifikt rektorsområde där förskolan 
förväntas gå +2,0 mkr och grundskola -2,0 mkr. I övrigt rapporterar rektorsområdena inga 
avvikelser. 
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Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Uppföljning/helårsprognos övergripande 
 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Statsbidrag 6 890,6 500,0 7 390,6 44 449,0 41 949,0 2 500,0 

Övriga intäkter 5 771,3 0,0 5 771,3 44 966,4 44 966,4 0,0 

Summa intäkter 12 662,0 500,0 13 162,0 89 415,4 86 915,4 2 500,0 

Personalkostnader -56 913,9 0,0 -56 913,9 -341 725,7 -339 225,7 -2 500,0 

Lokalkostnader -7 224,8 0,0 -7 224,8 -42 253,0 -42 253,0 0,0 

Övriga kostnader -27 521,9 0,0 -27 521,9 -163 843,7 -163 843,7 0,0 

Avskrivningar, 
räntor -1 069,0 0,0 -1 069,0 -6 610,1 -6 610,1 0,0 

Summa kostnader -92 729,6 0,0 -92 729,6 -554 432,5 -551 932,5 -2 500,0 

Summa 
Nettokostnader -80 067,6 500,0 -79 567,6 -465 017,1 -465 017,1 0,0 

 

Statsbidrag - En positiv avvikelse kopplat till statsbidrag för sjuklöner avseende Corona 
(+1,0 mkr) samt statsbidraget "Skolmiljarden" (+1,5 mkr) också den kopplad till Corona. 
Övriga intäkter - Ingen avvikelse 
Personalkostnader - En negativ avvikelse kopplad till ovan nämnda statsbidrag då bidragen 
omsätts i utökad personalkostnad. 
Lokalkostnader - Ingen avvikelse 
Övriga kostnader - Ingen avvikelse 
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Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik 
 

Tabellvärden Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Förskola -18,0 -114 -116,0 2,0 

Fritidshem -2,9 -17,6 -17,6 0,0 

Grundskola -34,9 -197,6 -195,6 -2,0 

Grundsärskola -2,2 -13,4 -13,4 0,0 

Gymnasium -13,9 -79,8 -79,8 0,0 

Övriga verksamheter -8,2 -42,6 -42,6 0,0 

Nettoresultat -80,1 -465,0 -465,0 0,0 

Förskola 
Förskolans överskott om +2,0 mkr beror till största del på minskade personalkostnader inom 
ett specifikt förskolområde och samverkan vid vikariat inom ramen för heltid som norm. 
Även statsbidrag från Skolverket och statsbidrag från Socialstyrelsen kopplat till 
Coronapandemin påverkar prognosen positivt. 

Fritidshem 
Fritidshemmet har en budget i balans. Årets första två månader indikerar på färre antal barn i 
verksamhet, något som går att koppla till Coronapandemin. 

Grundskola 
Grundskolans underskott om -2,0 mkr beror på ökade personalkostnader inom ett specifikt 
skolområde. Det handlar om barn i behov av särskilt stöd men även studiehandledning och 
många barn med annat modersmål än svenska. Grundskolans faktiska kostnad är lägre än 
referenskostnaden och det finns en oro att prognosen kan komma att försämras. 

Grundsärskola 
Grundsärskolan har en budget i balans. En utökad budgetram för året, för att täcka ökade 
volymer, bidrar till en prognos på 0. Inom grundsärskolans verksamhet redovisas även 
grundsärskolans fritidshem. 

Gymnasium 
Gymnasieskolan har efter två månader ett mindre underskott som under året regleras via 
volymer. Gymnasieskolan kommer därför att ha en budget i balans. 

Övriga verksamheter 
Övriga verksamheter har en budget i balans. Posten innefattar bland annat central 
administration, öppen förskola, förskoleklass, fritidsgård och vuxenutbildning. 
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Månadsuppföljning 
Bildningsnämnden 

Investeringar 
 

  Utfall Interim 
Periodiserat 
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -371,7 0,0 -371,7 -9 800,0 -12 300,0 2 500,0 

Nettoinvestering -371,7 0,0 -371,7 -9 800,0 -12 300,0 2 500,0 

 

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar en positiv avvikelse om 
+2,5 mkr. Ny redovisningsprincip innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten 
och verksamheterna har blivit kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på 
motsvarande skapas i investeringsbudgeten. 

• + 0,5 mkr Förskola 
• + 1,8 mkr Grundskola 
• + 0,2 mkr Vuxenutbildning 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

 

Expedieras:  

Akten 
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 26

Omvärldsanalys for 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
Tjänsteskri velse från Annika Hoppe, förvaltningschef
Omvärldsanalys för Bildningsnämnden 2020

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna och fastställa
om världsanalys för verksamhetsåret 2022.

Anton Holmberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslut.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att föreslå bildningsnämnden att godkänna och
fastställa omvärldsanalys för verksamhetsåret 2022.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner och fastställer omvärldsanalys för 
verksamhetsåret 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, 2021-03-08 
Omvärldsanalys 2022 - Bildningsnämnden 
 
Ärendet 
Årligen upprättas en omvärldsanalys som kartlägger faktorer i omvärlden 
som kan komma att påverka bildningsnämndens verksamhetsområden. Det 
kan handla om exempelvis trender och utmaningar i lokalsamhälle och 
omvärld samt förändringar i lagstiftning och förordningar.  
Verksamheten skapar och kommunicerar på detta sätt en förberedelse och 
beredskap inför framtiden. 
 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan med andra nämnder då 
omvärldsanalysen fokuserar på bildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Förslaget innebär inga särskilda kostnader. 
 
Omvärldsanalysen följs upp och revideras årligen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 
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Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Omvärldsanalys 2022 

Bildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åstorps kommuns 
Omvärldsanalys 2022 
Bildningsnämnden 

Beslutad av: 

Nämndsnamn 20xx-xx-xx 

DNR 20xx/xx 
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Omvärldsanalys 2022 

Bildningsnämnden 
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Omvärldsanalys 2022 

Bildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Förvaltning ................................................................................................................................ 4 

Trender .....................................................................................................................................................4 

Förändringar i lagstiftning och politik ......................................................................................................7 

Utmaningar ...............................................................................................................................................7 

Beredskap och gap ....................................................................................................................................8 

Händelser 2022 samt planår 2023-2024 ...................................................................................................8 
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Omvärldsanalys 2022 

Bildningsnämnden 

Förvaltning 

Trender 

Anvisning 

 

Här skriver du om de trender som du ser i din verksamhets omvärld framöver. 

Skriv gärna i flytande text och lyft ut några punkter med det absolut viktigaste. 

  

Enligt en rapport från RKD 2021-02-15 konstaterar man att Sverige idag står inför en 

demografisk utmaning. Så är det även i Åstorp. Framgent finns det dessutom ett behov av att 

öka effektiviteten i kommunerna, då de ekonomiska resurserna är knappa och servicegraden 

behöver öka.. RKA konstaterar att få kommuner är bra på allt men alla är bra på något. Det 

som förenar de framgångsrika kommunerna är bl.a. politisk stabilitet, helhetssyn, förtroende, 

ordning och reda och en framåtsträvande kultur. 

 SKR konstaterar att antalet barn i små och medelstora kommuner kommer att öka med 15-

20 % de närmaste 10 -15 åren. 

Åldersstruktur 0-19 år av total befolkning - senaste uppgiften från Kolada 2019: 

• 27,3 % Åstorp 

• 26,2 % Bjuv 

• 22,9 % Klippan 

• 22,9 % Riket 

Utifrån Åstorps perspektiv planeras det för en omfattande nybyggnation av bostäder med en 

planerad uppstart sommaren 2021 av bostäder i centralorten samt planerad nybyggnation i 

Nyvång, Kvidinge  och sedermera i Hyllinge. Även generationsväxlingen i befintliga 

villaområden gör att andelen barnfamiljer kommer att öka. Detta kommer att medföra 

volymökningar av barn och unga och därmed innebära att befintliga lokaler inte räcker till och 

i vissa delar är kraftigt underdimensionerade. Det behöver tillföras lokaler till förskola och 

grundskola i stor omfattning de närmaste åren. 

Då Åstorps kommun till större delen har många små enheter i förskolan krävs det ur ett 

pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv, att vid nybyggnation bygga större enheter, då dessa 

främjar samverkan mellan personalen samt  en ökad effektivitet gällande personalresurserna. 

En ökad bostadssegregation 

I hela Sverige ökar bostadssegregationen generellt, så även i  Åstorps kommun. 

Boendesegregationen påverkar skolsegregationen och detta gör att framförallt centralortens  

förskolor och grundskolor i Åstorp påverkas. Stor andel elever på Haganässkolan, ca 80%, har 

annat modersmål än svenska och situationen på förskolorna i område Centrum är densamma. 

Andel utländsk bakgrund bland elever i årskurs 1-9 kommunala skolor - senaste 

uppgiften från Kolada 2019: 

• 35 % Åstorp  

• 37 % Bjuv 

• 29 % Klippan 

• 26 % Riket 
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Omvärldsanalys 2022 

Bildningsnämnden 

Samband mellan elevernas kunskapsresultat och deras socioekonomiska situation 

All skolforskning pekar på den stora korrelationen mellan elevernas kunskapsresultat och 

deras socioekonomiska situation. Även vårdnadshavarnas utbildning påverkar i hög grad 

elevernas möjlighet att nå goda kunskapsresultat. 

Ekonomiska förutsättningar 

Åstorp bedriver en grundskoleverksamhet som är effektiv, då man i RKA-rapporten 21-02-15 

tittar på kommunernas resultat; resurser kopplade till kvalitet. Grundskolan har ett resursindex 

på 89 där det högsta värdet att uppnå är 100. Motsvarande siffra för förskolan är 24. Detta 

beror på bl.a. de små förskolenheter som finns i kommunen och som förvårar effektivitet och 

samverkan samt på en förhållandevis hög behörighet gällande förskollärare (55 %). Det är 

dock viktigt att inte ge avkall på utbildade och behöriga lärare, då outbildad personal kan 

medföra ett mer gynnsamt ekonomiskt läge. 

Nettokostnader/elev kommunal grundskola åk 1-9 - senaste uppgiften från Kolada 2019: 

• Åstorp - 114 615 kr 

• Bjuv - 110 685 kr 

• Klippan - 138 637 kr 

• Riket - ca 116 000 kr 

Kostnad i kommunal förskola kr/inskrivet barn - senaste uppgiften från Kolada 2019: 

• Åstorp - 166 793 kr 

• Bjuv - 157 930 kr 

• Klippan - 154 765 kr 

• Riket - ca 157 000 kr 

Det finns en generell, positiv trend i elevernas kunskapsresultat. 

Resultatet för elever som i årskurs 9 har uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har de 

senaste tre åren varit förhållandevis stabilt: 

• År 2018 -  74,4%.  

• År 2019 -  66,4%   

• År 2020 -  72,8% 

• Riket 2020 - ca 77% 

•   

• Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har legat stabilt de senaste åren, 

bortsett för 2019, då resultatet gick ner. 

• År 2018 - 87%.  

• År 2019 - 80 % 

• År 2020 - 87 %.  

• Riket 2020 - ca 83%. 

Andel elever i grundsärskolan och i träningsskolan har ökat markant 

De senaste åren har antalet elever i särskolan och träningsskolan ökat rejält, vilket är en trend 

i Familjen Helsingborg som helhet. Detta medför att kostnaderna för särskolan ökar i stor 

omfattning och att nuvarande lokalytor är underdimensionerade. 

Kommunal vuxenutbildning 

Covid 19 pandemin kommer påverka de arbetstagare som förlorat sina jobb och detta kommer 

troligen att medföra ett ökat tryck på den kommunala vuxenutbildningen. En stor farhåga är 

att fler elever, med största sannolikhet, kommer lämna gymnasieskolan utan gymnasieexamen 
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de närmaste åren pga pandemin och hur den har påverkat undervisningen på gymnasiet och 

elevernas lärande. 

Generellt i Sverige finns det en brist på utbildad personal 

Inom förskola, grundskola och fritidshem finns det stora problem med 

kompetensförsörjningen. Det är svårt att rekrytera behörig personal, så också i Åstorp. Detta 

gäller i första hand inom förskolan och fritidshemmet men det finns även svårigheter inom 

grundskolan. De senaste årens kompetensförsörjningsproblem och rörligheten  på 

arbetsmarknaden har bidragit till en ökande löneglidning. 

Den nationella digitaliseringsstrategin 

I denna lyfts utbildningsverksamheten fram som en viktig del av Sveriges digitala utveckling 

och att vara en nation i framkant. En hävstång i detta arbete är de kompetenshöjande 

insatserna för att få en likvärdig utbildning inom förskola och skola. Digitalisering, 

programmering och artificiell intelligens blir en allt större grad av samhällets vardag och en 

viktig del för våra barn och unga att förstå och kunna hantera. Under det senaste årets 

pandemi har digitaliseringen tagit stora steg framåt både vad det gäller undervisning och 

digitala möten, vilket kommer att medföra en framtida ökning av användandet av digitala 

verktyg och tjänster. 

Allt fler gymnasieelever i Åstorp  

Under läsåret 2020/2021 ökade antalet gymnasieelever i Åstorp. Det uppkom dock en ny 

situation; trots en högre andel behöriga elever till gymnasiet, konstaterades det att färre elever 

än förväntat påbörjade sin gymnasieutbildning eller att eleverna valde att hoppa av sin 

påbörjade gymnasieutbildning under hösten. 

Ökad valkompetens hos eleverna  

Eleverna valkompetens är en viktig fråga att arbeta med, då vi ser att kommunen har många 

elever som hoppar av gymnasiet, främst från de yrkesinriktade gymnasielinjerna. Det är också 

många elever som går ett fjärde år för att kunna avsluta sina gymnasiestudier. Det är viktigt 

att redan i tidig ålder arbeta med barn och unga gällande fortsatt utbildning arbetsliv utifrån 

olika perspektiv och den nya planen för karriärvägledning inom förvaltningen tar sikte på 

detta arbete. 

Arbetsmiljö och Frisknärvaro   

Arbetsmiljön inom bildningsnämndens verksamhetsområden blir allt viktigare och det 

systematiska arbetet behöver utvecklas i samverkan med fackliga organisationer. Trenden är 

att sjukfrånvaron har minskat de senaste åren och under 2020 ligger den på drygt 5 %. Det är 

dock svårt att göra en likvärdig jämförelse med föregående år, då vi under 2020 har haft en 

pandemi att hantera. 

2015          2016          2017         2018         2019         2020 

6.55%        5.84 %       5.56 %      5.59 %     3.46 %       5.24 %   
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Förändringar i lagstiftning och politik 

Anvisning 

 

Här beskriver du de förändringar i lagstiftning som kommer att beröra ditt område 

framöver. Samt andra vindar som blåser. Var tydlig i vad som förändras och vilka krav som 

därmed kommer förändras på verksamheten. 

Skriv gärna i flytande text och lyft ut några punkter med det absolut viktigaste. 

• En ökad statlig styrning sker kontinuerligt. De riktade statsbidragen i förskola och 

grundskola ökar kontinuerligt.  

• Kursplanerna i grundskolan ska revideras år 2022. 

• Det statliga stödet förstärks gällande likvärdighet och kunskapsutveckling 

Nya regler gällande grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:  

• Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning. Från och 

med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. 

•  Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas 

för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, 

psykisk eller social problematik.  

• Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för 

gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå.  

Utmaningar 

Anvisning 

 

Här presenterar du de utmaningar som verksamheten står inför, kopplat till de trender och 

förändringar som sker i omvärlden. 

Skriv gärna i flytande text och lyft ut några punkter med det absolut viktigaste. 

• Kommunens  demografiska utveckling; många unga invånare i åldern 0-19 år och ett 

ökande antal äldre invånare. 

• Behov av nya och funktionella lokaler i förskola och grundskola; Stort 

lokalutvecklingsbehov i bildningsnämndens alla verksamhetsdelar 

• Ekonomiska förutsättningar; skapa förutsättningar så att alla barn och elever kan 

garanteras en likvärdig skola oavsett behov av särskilt stöd, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet etc. Det är viktigt, att i ett svårt ekonomiskt läge, inte välja bort 

utbildad och behörig personal då denna är "billigare" att "drifta" och på så sätt skapa 

ett mer gynnsamt ekonomiskt läge i ett kort perspektiv. 

• Likvärdig utbildning för alla barn och elever; alla elever ska garanteras en likvärdig 

utbildning oavsett vilka förutsättningar individen har. Det är viktigt ur ett 

samhällsperspektiv att så många elever som möjligt når gymnasiebehörighet och 

dessutom avslutar sin gymnasieutbildning. 

• Behov av ett kommunalt helhetsgrepp gällande Kommunalt Aktivitets Ansvar, där 

Arbetsmarknadsenheten har ett tydligt utföraruppdrag gällande praktik och 

motiverande insatser, kommunal vuxenutbildning står för utbildningsinsatserna och 
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där socialförvaltningens bidragssystem möjliggör för flexibla och innovativa 

lösningar. 

• Den ökande segregationen i samhället; jobba framåtsyftande med att ta fram 

kommunövergripande insatser för att främja integrationsarbetet i kommunen som 

helhet. 

• Kompetensförsörjningen inom de olika verksamheterna; det är idag en stor svårighet 

att hitta behörig personal med rätt kompetenser inom alla verksamhetsområden.  

• Personalens arbetsmiljö; stort behov av att aktivt arbeta med personalens fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. Det är extra aktuellt i dessa tider med Covid 19 pandemin 

och lokaler som inte är funktionella. 

Beredskap och gap 

Anvisning 

 

Här skriver du vilken beredskap verksamheten har att möta förändrade krav och 

omständigheter samt om det finns ett gap där det idag är svårt att möta förändringen. 

Skriv gärna i flytande text och lyft ut några punkter med det absolut viktigaste. 

Verksamheterna inom bildningsförvaltningen har hög beredskap att möta förändrade krav och 

omständigheter. Det finns dock ett antal orosmoln som behöver omnämnas: 

• Befintliga lokaler i relation till de identifierade behov av nybyggnation, renoveringar 

etc. Många lokaler, framför allt i förskolan och särskolan har idag inte funktionella 

lokaler och de behöver anpassas och renoveras. I takt med ett utökat bostadsbyggande 

kommer behovet av nybyggnation att bli stort inom alla verksamhetsdelar och i de 

flesta geografiska skolområdena. 

• Ekonomiska förutsättningar: De aktuella ekonomiska förutsättningarna kräver 

effektiviseringar och ibland reella besparingar. Våra små enheter i förskolan försvårar 

effektiviseringar gällande utökad samverkan. Personalstyrkan är alltför liten och det 

finns inte möjlighet till flexibilitet. Antal barn/förskola är för litet för att kunna dra 

nytta av stordriftsfördelar. Vissa grundskolor tex. Björnekullaskolan har 

lektionsutrymmen som är anpassade för elevgrupper på 20 elever. Det går inte att 

bedriva undervisning i större grupper om 25-30 elever i befintliga rum. Ventilation 

och golvyta räcker inte till. Även här blir det svårt att genomföra effektiviseringar, då 

lokalerna inte är anpassade och flexibla. 

• Den svåra situationen då det gäller kompetensförsörjningen i bildningsnämndens alla 

verksamhetsdelar. 

• Arbetsmiljön för elever och personal 

Händelser 2022 samt planår 2023-2024 

Anvisning 

 

Här beskriver du de händelser och större aktiviteter som är planerade att genomföras under 

2022 samt planår 2023-2024. 

Skriv gärna i flytande text och lyft ut några punkter med det absolut viktigaste. 

• Lokalutveckling, utifrån identifierade behov, i alla verksamhetsdelar. 
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• Åstorp ingår i ett 3-årsprojekt i samverkan med Skolverket gällande Nyanländas 

lärande. Uppstart sker under våren 2021 och inleds med en omfattande nulägesanalys 

som i sin tur ska generera en handlingsplan för kommande insatser. Alla verksamheter 

från förskola till kommunal vuxenutbildning deltar. Skolverket bidrar med kompetens 

och i viss mån ekonomiska resurser för tex. kompetensutveckling. Inbjudan från 

Skolverket har sin grund i Åstorps höga andel elever med annat modersmål än 

svenska. 

• Då pedagogiskt arbete ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet deltar 

kommunen, tillsammans med ett antal andra skolhuvudmän, forskare från Chalmers, 

och Me university i ett forskningsprogram över 3 år Vetenskaplig skola på riktigt. 

Inom programmet utvecklas även användandet av Loop Me - ett digitalt verktyg för att 

kunna följa upp och utvärdera undervisning, ledarskap mm. 

• Tillitsbaserat ledarskap i Loop Me - förvaltningens chefer kommer att utveckla det 

tillitsbaserade ledarskapet och följa upp och utvärdera detsamma i Loop Me. 

• Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

• Arbete med karriärvägledning för alla barn och elever i förskola och grundskola. 

Karriärvägledning ska vara en naturlig del av all undervisning. 

• Språkutvecklande arbete, kooperativt lärande, värdeskapande lärande i alla 

verksamheter. 

• Arbete med digitalisering och programmering i alla verksamhetsdelar. 

  



Lärarförbundets tillägg till Omvärldsanalysen 
  
Det är allvar nu. Efter senaste årens nedskärningar, och coronapandemin, är lärarna och 
skolledarna frustrerade och slutkörda. Vi har tagit ett enormt ansvar, stått upp för barnen och 
eleverna, och fortsätter göra det. Nu är det dags för kommunerna att ta sitt ansvar - därför 
kräver vi ett avtal som på riktigt ger lärare och skolledare rätt förutsättningar.    
    
Vi vill få med kommunerna på skarpa åtaganden som förbättrar situationen över hela Sverige. 
Balansen mellan uppdrag och förutsättningar har högsta prioritet. Arbetsmiljön, möjligheten 
till planering och uppföljning samt möjligheten till utveckling måste säkras på varje 
arbetsplats.   
    
Arbetsgivarnas vision är effektivisering och flexibilitet, och respekten för de ekonomiska 
ramarna framhålls som särskilt viktiga. Men i en likvärdig skola är det orimligt att en elevs 
hela framtid ska bero på var han eller hon bor och kommunens skatteunderlag.   
    
Ett partsavtal kan inte lösa underfinansieringen av svensk skola på längre sikt. Men här och 
nu krävs det ett avtal som en gång för alla kommer till rätta med lärares och skolledares 
arbetssituation.   
 
Sverige behöver fler som vill, kan och får utvecklas som lärare. Lärare och skolledare med 
rätt förutsättningar är garanten för en bättre skola. SKR måste börja se höjda lärarlöner och 
hållbar arbetsmiljö som en investering. Det är hög tid för SKR att tillsammans med oss ta ett 
kraftfullt nationellt grepp för mer attraktiva villkor för läraryrket.  
 
Åstorps kommun är inte heller ensamma om att gå med mångmiljonplus. Enligt nyheterna för 
någon vecka sedan gick Sveriges samlade kommuner ca 55 miljarder kr plus förra året. Visst 
är mycket pandemistöd men pengar i börsen är det.   
 
Åstorps politiker uppmanas att också påverka så att SKR och kommunerna levererar rätt 
förutsättningar för lärare och skolledare. Rätt förutsättningar ger bra skolresultat.  
 
 
Styrelsen för 
Lärarförbundet Åstorp 
 
 
 
Här följer Lärarförbundets yrkanden i de centrala avtalsförhandlingarna, sammanfattade i tre 
korta punkter: 

• En hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjlighet 
Det handlar om att arbetsbelastningen måste minska. Vi kämpar för att lärare i alla 
skolformer ska ha tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling och att de 
administrativa uppgifterna reduceras. 

• En löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft 
Vi vill att erfarenhet och kontinuitet ska löna sig. Man ska inte behöva byta jobb för 
att få upp lönen! Erfarenhet och kontinuitet ska löna sig. Lönerna ska locka till yrket, 
inte vara ett hinder för att välja yrket. 



• En kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens utveckling 
Vi anser att det behöver tas ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och 
relevans i alla skolformer, för ett långt, utvecklande och hållbart lärarliv. Det ska 
finnas en konkret plan för både lång- och kortsiktig kompetensutveckling, som tagits 
fram tillsammans med läraren. Kompetensutveckling för lärare är både en lokal och 
nationell angelägenhet. 

 
 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

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  

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten, Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 28

Bildningsnämndens prioriteringsordning vid nybyggnationer
Dnr BWD 2021/20

S amm anfattning
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. Gmppen 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
Tjänsteskri velse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-02
Minnesantectaiingar från lokalgmppen 2021-03-01 (underlag till
kommunstyrelsen)
Minnesanteckningar från lokalgmppen 2021-01-13
Minnesanteckningar från lokalgruppen 2021-01-26
Minnesanteckningar från lokalgmppen 2021-02-10
Miimesanteckningar från lokalgruppen 2021-02-16
Remissvar från Per-Olof Ganestam, rektor

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att ställa sig bakom underlaget
och sänder en beställning till kommunstyrelsen där prioriteringsordningen i
tjänsteskrivelsen tillgodoses
att underlaget uppdateras med de redaktionella ändringar som föreslagits i
remissvaret.

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-03-12

Forts. Binau § 28

Arbetsutskottets beslut

att underlaget uppdateras med de redaktionella ändringar som föreslagits i
remissvaret.

Att föreslå bildningsnämnden att ställa sig bakom underlaget och sänder en
beställning till kommunstyrelsen där prioriteringsordningen i tjänsteskrivelsen
tillgodoses.

Protokollsanteckning
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/20 

Bildningsnämnden 

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. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom underlaget och sänder en 
beställning till kommunstyrelsen där prioriteringsordningen i tjänsteskrivelsen 
tillgodoses.  

Beslutsunderlag 
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 

Ärendet 
En av bildningsnämndens största utmaningar är icke-ändamålsenliga lokaler för 
skola och förskola samt att arbetet idag bedrivs i temporära lokaler istället för i 
permanenta byggnader. Detta är inte en långsiktig lösning utifrån barnens behov 
av ändamålsenliga lokaler för lärande och på sikt inte ekonomiskt försvarbart att 
hyra moduler istället för att bedriva arbetet i permanenta lokaler.  

Bildningsnämnden beslutade under hösten 2020 att tillsätta en lokalgrupp vars 
syfte var att lyssna in verksamhetens behov samt att göra en prioriteringsordning 
för i vilken ordning som nya skolor och förskolor bör byggas. Lokalgruppen har 
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träffats vid sex tillfällen under början av 2021 och till varje sammanträde har 
representanter från de olika rektorsområdena bjudits in för att presentera sina 
respektive verksamheters behov. Även samråd med andra enheter och 
förvaltningar såsom tekniska kontoret har genomförts, för att bildningsnämnden 
ska veta vilka markytor som finns till förfogande. 

Lokalgruppen har gjort en prioriteringslista bestående av tio punkter där gruppen 
har tagit ställning till i vilken ordning som verksamheterna behöver lokaler. Till 
varje prioritering finns en kortare kommentar kring hur lokalgruppen har 
resonerat. Listan är kopplad till befolkningsprognosen 2028 och anger ett förslag 
på i vilken ordning skolor och förskolor bör byggas i kommunen inom en 10 års 
period.  En byggprocess kräver att alla inblandade aktörer samverkar och för att 
lokalgruppens förslag ska kunna bli verklighet kommer det att krävas tydlighet 
och struktur i kommande beslut- och genomförandeprocesser. 

Underlaget har inför beslut skickats ut på remiss till rektorerna för påseende och 
eventuella revideringar. Underlaget ska antas i kommunstyrelsen för att kunna 
beaktas i lokalförsörjningsplanen. 

Beaktande av barnperspektivet 
Barns bästa har beaktats i underlaget genom att prioritera skolor/förskolor där det 
just nu finns behov av flest barnomsorgsplatser. 

Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 

Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 641 50  
annika.hoppe@astorp.se 

mailto:annika.hoppe@astorp.se
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MINNESANTECKNINGAR LOKALGRUPP 
Sammanträdesdatum 2021-03-01 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset, kl. 17.00 – 19:55 
 

Närvarande 
politiker 

Se bilaga.  

Närvarande 
tjänstemän  

Merih Özbalci, kanslichef 
Karin Larsson, lokalstrateg 
Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
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Murat Özbalci (C) 
 Ordförande 

X       

Menaida Hasanovic (S)  
1a vice ordförande 

---       

Bodil Hellberg (L)  
2a vice ordförande 

X       

Bengt Nilsson (M) X       

  Anton Holmberg (SD)  X       

Ersättare        

Gun Friberg (S), tjg X       

Bengt Tollstadius (C) ---       

Eva Nilsson (M)   ---       

Linda Arenhag (KD) ---       

Marcus Möller (SD) ---       

 5       
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Prioriteringslista för vilken ordning nedan skolor ska hanteras: 
1. Särskolelokaler - Björnekulla 
2. Tingdalskolan – förstudie pågår 
3. Kvidingeförskola – Söderåsvägen – pågående arbete 
4. Moduler Rågenskolan – kombinerad verksamhet  
5. Slöjdsal Nyvång 
6. Skola & förskola Nyvång – Skönbäcksområdet  
7. Förskola Hyllinge 
8. Förskola centrum 
9. Björnekullaskolan 
10. Kvidingeskolan 
 
Kapacitetsutredningar för skolorna behöver sättas igång så snart som möjligt 
och göras i den ordning som angivits i prioriteringslistan. För förskolorna är 
detta inte nödvändigt att göra. 
 
Hyllinge 
Där finns byggplaner i Hyllinge som innebär att behovet av förskola/skola 
ökar om dessa byggplaner genomförs. 
Förskola: Alternativ 1 är folketshus och alternativ 2 är söder om parkbyn. 
Skola: Kapacitetsutredning för framtida lokalbehov. 
 
Nyvångskolan  
Den långsiktiga lösningen på skola och förskola i Nyvång behöver utredas 
med tanke på byggnationsplaner och den järnväg som går bredvid skolan. 
Nyvångsskolan har också ett akut behov av slöjdsal där behovet är svårt att 
tillmötesgå via andra skolors lokaler. 
 
Vidare så har skolan brist på undervisningslokaler och övriga lokaler ex. för 
elevhälsan, arbetsrum, matsal och personalrum. 
 
Centrum 
Det finns flera områden inom centrala Åstorp där skolbehovet behöver 
lösas. Tekniska kontoret ska även utreda om där finns alternativ mark som 
kan användas. Utöver de tomter som tekniska kontoret kommer fram vill 
gruppen att följande områden utredas i nedan ordning: 

1. Marken vid kyrkan närmast långgatan bör utredas om det kan 
användas 

2. Marken vid Humledalens förskola 
 
Rågenskolan 
Det behövs en tillbyggnad, men det bör kunna göras i etapper. Folketshus 
ses över och BFAB ser över möjligheten att sälja fastigheten och därför kan 
inte skolan planerar verksamheten utifrån att använda byggnaden. Om 
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folketshus säljs tidigare så finns där en möjlighet att placera moduler på 
Rågenskolan. 
Beställningen på moduler till Rågenskolan är ännu inte återkallad och det 
skulle vara en möjlighet att modulerna placeras enligt plan och folketshus 
kan lämnas tidigare då. Modulerna kan då användas för både förskolan och 
skolan genom att modulerna delas upp utifrån verksamhetens behov. Där 
finns dock en skillnad i hyreskostnad mellan folketshus och moduler.  
Ett annat alternativ som lyfts är att nyttja kulturskolan för att avlasta 
Rågenskolan som en musiksal. 
 
Gruppen är överens om att modulerna bör placeras på Rågenskolan där 
förvaltningen får se över behovet för att fördela modulerna till förskolan, 
skolan, särskolan eller annan verksamhet utifrån vad som är verksamhetens 
behov. Kulturskolan används till musikundervisningen. 
  
Tingdal 
Beslutet avvaktar förstudien.  
 
Björnekullaskolan 
Förvaltningen får se över om det är möjligt för Björnekullaskolan att 
tillsammans med Rågenskolan nyttja kulturskolan för musikundervisning.  
Ärendet avseende nyttjandet av utrustningen i tekniksalen ska behandlas.  
En kapacitetsmätning av Björnekullaskolan behöver göras för att klarlägga 
vilka behov som finns. Samtidigt behöver även möjligheten att bygga ut 
Björnekullaskolan utredas då järnvägen som går bredvid medför vissa 
frågetecken som måste hanteras.  
Om Björnekullaskolan behöver växa och det inte går att bygga vid befintlig 
mark bör området i anslutning till nuvarande återvinningscentral betänkas 
som en möjlighet. En större högstadieskola där skulle även kunna ta elever 
från Nyvång vilket avlastar trycket av högstadieelever på Hyllingeskolan.  
En annan principiell fråga skulle vara om där inte bara ska finnas en 
högstadieskola i Åstorps kommun där då högstadieeleverna i hela 
kommunen samlas där. 
 
Gruppen är överens om följande steg i nedan ordning: 

1. Kapacitetsmätning av Björnekullaskolan samt utredning vad som är 
möjligt att bygga med anledning av järnvägen 

2. Alternativ placering av Björnekullaskolan med möjlighet att bygga 
en högstadieskola för hela Åstorps kommun 
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Hyllingeskolan 
Det behövs en kapacitetsmätning avseende förskolan samt i grundskolan där 
det är särskilt trångt i kapprum och korridorer för L och M stadierna. 
Förslaget ovan kring Björnekullaskolan skulle kunna avlasta 
Hyllingeskolan. 
 
Kvidingeskolan 
Kapacitetsutredning behöver göras av skolan samtidigt behöver även 
möjligheten att bygga ut Kvidingeskolan utredas då järnvägen som går 
bredvid och företagen runt medför vissa frågetecken som måste hanteras. 
Kvidingeskolan borde gå att bygga till på befintlig plats. 
Fritidsgården i Kvidinge behöver ordnas med en brandtrappa så att lokalen 
kan användas fullt ut. Förvaltningen får utreda detta vidare. 
 
Särskolan 
Hanteringen av särskolan på Björnekullaskolan diskuteras då det behövs 
utrymmen som är anpassade för verksamheten. Om musikundervisningen 
lyfts till kulturskolans lokaler finns möjligheten att använda de lokaler som 
frigörs i Björnekullaskolan, men om det är tillräckligt behöver utredas 
vidare. Det kan behövas mer yta för att maximera samordningsvinsterna 
mellan träningsskolan och särskolan.  
 
Familjecentralen 
Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen 
utreda att ha en gemensam större familjecentral för hela kommunen. Hur 
ställer sig regionen i frågan och kan kommunen då få en 
ungdomsmottagning? 
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BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  
MINNESANTECKNINGAR LOKALGRUPP 
Sammanträdesdatum 2021-01-13 

Plats och tid Björnekullasalen, Kommunhuset kl. 09.30-10:36 
 

Närvarande 
politiker 

Se bilaga.  

Närvarande 
tjänstemän  

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Annika Hoppe, skolchef 
Petruska Rogmark, projektledare 
(distans)  
Karin Larsson, lokalstrateg 
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Murat Özbalci (C) 
 Ordförande 

X       

Menaida Hasanovic (S)  
1a vice ordförande 

---       

Bodil Hellberg (L)  
2a vice ordförande 

X       

Bengt Nilsson (M) ---       

  Anton Holmberg (SD)  X       

Ersättare        

Gun Friberg (S) X       

Bengt Tollstadius (C) ---       

Eva Nilsson (M)   ---       

Linda Arenhag (KD) ---       

Marcus Möller (SD) ---       
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Sammanträdesdatum 2021-01-13 

Gruppens syfte 
Bildningsnämnden beslutade 2020-12-16 § 160 att utse arbetsutskottets 
ledamöter till en lokalgrupp. Tanken är att gruppen ska föra fram 
bildningsnämndens behov av lokaler i framtiden samt göra en 
prioriteringslista på i vilken ordning som det behövs nya lokaler. Gruppen är 
inte av beslutande karaktär, därav förs minnesanteckningar som därefter 
kommer att behandlas av bildningsnämnden för att slutligen skickas vidare 
till kommunstyrelsen. 
 
På dagens möte är det tänkt att diskuteras ett upplägg för gruppen och göras 
en preliminär dagordning för kommande träffar. 
 
Nuvarande projekt 
Petruska Rogmark, projektledare och Karin Larsson, lokalstrateg presenterar 
nuvarande projekt: 
 

- Haganässkolan – BFAB har upprättat en tidplan som ska diskuteras 
under ett möte i projektgruppen den 19 januari. Den 15 januari har 
BFAB sammankallat till ett möte för att presentera skisser för hela 
skolan.  

 
- Det finns behov av åtgärder i grundsärskolan gällande 

träningsskolans lokaler, både i Björnekullaskolan och på 
Rågenskolan. Inom kort kommer förvaltningen/nämnden att få en 
statistikredovisning. Som det ser ut nu så prognosticeras fler barn än 
vad vi hade trott sedan tidigare, prognosen är beräknad på antalet 
inskrivna barn idag. I dagsläget finns inget sätt att prognosticera 
behovet på längre sikt.  Förvaltningen kommer också att behöva 
säkerställa brandsäkerheten i i en av lokalerna då den inte är 
tillfredställande idag. 
 

- Tingdalsskolan – Förvaltningschefen och utvecklingsstrategen har 
kommer att inleda ett arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete. 
 

- Tingdalshallen – Förvaltningen arbetar med att hitta ett sätt att 
hantera redan pågående projekt. Projektet handlades upp under 
sommaren 2020, BaB som vann anbudet driver nu projektet och 
detaljprojektering pågår. Lokalstrategen och Jonas Johansson på 
BFAB är med från beställarsidan. BFAB har inte inkluderat 
förvaltningen eller skolorna med förfrågningsunderlag. Nu 
inkommer många frågor som är svåra att hantera med kort varsel. 
 

- Nyvångs skola – Det pågår diskussioner med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen samt 
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Sammanträdesdatum 2021-01-13 

lokalstrategen och förvaltningen har bett om dokumentation vad 
gäller järnvägen och hur nära en skola får placeras bredvid en 
järnväg. När vi vet mer om behovet i Nyvång kan det inledas en 
dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen och när riktlinjerna 
kommer från Trafikverket kan vi också se om förslaget håller sig 
inom riktlinjerna. Murat Özbalci (C) ställer en fråga gällande 
modulerna i Nyvång som beslutades av kommunstyrelsen 2019. 
Projektledaren besvarar frågan med att det har förts diskussioner 
med kommunens mark och exploateringsingenjör om att reservera 
mark på annan plats i Nyvång för förskola eller skola om behov 
skulle uppstå. I nuläget finns inget formellt beslut om att tillföra 
extra lokaler till Nyvångs skola. 

 
Anton Holmberg (SD) önskar att det inför kommande möten finns med 
tomtplaner för de tomter som ska diskuteras, så det blir lättare att se över 
vilka förutsättningar som föreligger. 
 

- SKR förskola i Kvidinge – Förvaltningen har lagt ner mycket tid 
under 2020 för att utvärdera de konceptförskolor som SKR tagit 
fram förslag på. Detta har utmynnat i två förslag som är snarlika 
varandra pedagogiskt. Den leverantör som hade högst poäng av 
dessa i SKR:s mätning var Flexator och deras förskola Lekistan. 
Skanska nådde inte till förvaltningens slutvärdering baserat på 
pedagogiska krav och önskemål. Enligt uppgift till förvaltningen från 
BFAB så kan kommunen enbart välja Skanskas eller PEABS förslag 
på grund av entreprenadnyckeln.  

- Grundpriset för konceptförskolorna är enligt följande: 
PEAB: 32 mkr 
Skanska: 25 mkr 
Flexator: 27 mkr  
 
Enligt förvaltningens preliminära bedömning är prisskillnaden för 
tillägg och avdrag (till exempel mottagningskök istället för 
tillagningskök) enligt SKRs prislista 135.000 kr mellan alternativen 
Skanska och Flexator/Lekistan. Därutöver tillkommer kostnader i 
vissa konceptalternativ på t ex utesovmöjlighet och andra interna 
ändringar för att möta de pedagogiska behoven. Projektledaren 
skickar SKRs prislista för koncept B förskolor till ledamöterna. 
 

- Det framkommer uppgift om att Skanska ligger överst i 
utvärderingslistan, medan förvaltningens uppgifter från SKR är att 
det är Flexator i gjord utvärdering. Förvaltningen ska kolla upp hur 
det ligger till och återkomma. 
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- Förvaltningen önskar att få till ett gemensamt möte med SKR, 
BFAB, lokalstrategen och representant från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledaren uppdras att boka in 
ett sådant möte. 

 
 
Nästa möte och dagordning: 

- Kommande möten: 
- 26 januari klockan 10.00 i Hyllingerummet på kommunhuset. 

(Inbjudan till: Rektor område Öst) 
- 10 februari klockan 09.30 i Björnekullasalen på kommunhuset, i 

samband med arbetsutskottets sammanträde. (Inbjudan till: Rektor 
område Centrum) 

- 16 februari klockan 08:00-09:00 i Björnekullasalen på kommunhuset 
(Inbjudan till: Rektor område Väst) 

- 10 mars klockan 09.30 i Björnekullasalen på kommunhuset, i 
samband med arbetsutskottets sammanträde. (Inbjudan till: Rektor 
Björnekullaskolan) 

- De inbjudna rektorerna ska redovisa hur de ser på de lokaler som 
används idag, hur de kan användas i framtiden, framtida önskemål 
om hur skolan ska se ut, framtida behov. Rektorerna får ca 30 
minuter av mötet till sitt förfogande. 

 
 
Minnesanteckningarna förda av, 
 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Murat Özbalci 
Bildningsnämndens ordförande 
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BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  
MINNESANTECKNINGAR LOKALGRUPP 
Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Plats och tid Konferensrummet plan 2, Kulturhuset Björnen klockan 10:00-11.33 
 

Närvarande 
politiker 

Se bilaga.  

Närvarande 
tjänstemän  

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Annika Hoppe, skolchef 
Petruska Rogmark, projektledare 
(distans)  
Kerstin Andersson, rektor 
område Öst 
Karin Larsson, lokalstrateg 
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Murat Özbalci (C) 
 Ordförande 

X       

Menaida Hasanovic (S)  
1a vice ordförande 

---       

Bodil Hellberg (L)  
2a vice ordförande 

X       

Bengt Nilsson (M) X       

  Anton Holmberg (SD)  X       

Ersättare        

Gun Friberg (S) ---       

Bengt Tollstadius (C) ---       

Eva Nilsson (M)   ---       

Linda Arenhag (KD) ---       

Marcus Möller (SD) ---       
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Lokalbehov område Öst 
Förskolechefen och rektor från område Öst Kerstin Andersson presenterar 
skriftligen lokalbehoven för förskolorna och skolorna inom rektorsområdet 
enligt nedan: 
 
Tingdalsskolan  

- Skolan har årskurs åk 2-6 och har idag 236 elever fördelat på 86 
elever i huvudbyggnaden och 146 elever i modulen.  
 

Tingdalsskolan – Björnås  
- Skolan har förskoleklass och åk 1 och har idag 91 elever 
- Förvaltningen ser ett behov av en ny grundskola F-6 för 450 elever 

så vi kan ta emot elever från Björnekulla Ås. 
 
Balder hage 

- Är byggd som förskola och har plats för 40 barn. I februari fanns där 
46 barn i verksamheten.  

- Det är en bra förskola och har bra plats utomhus. Köket behöver 
rustas upp, avseende diskbänk, väggar och inredning. 

 
Östra förskolan är överlämnad till område centrum.  
 
Oasen ny modulförskola  

- Där finns plats för 45 barn. I nuläget finns 37 barn men inskrivning 
sker under våren.   

 
Tingdals förskola  

- Plats för 30 barn, i nuläget finns 34 barn 
- Det är en liten och trång förskola som saknar ett bra kök, det finns 

ingen separat ingång och saknar tillräckligt med toaletter och 
duschar.  

- Bör stängas när möjlighet ges. 
 

Björnås förskola  
- Det finns plats för 85 barn och har i nuläget 83 barn  
- Bra förskola som ligger på ett plan, lite yta utomhus men vi har 

närhet till naturen. 
- Om vi får en F-6 skola på Tingdal kan vi utöka med platser på 

Björnås förskola, då kan vi stänga Tingdals förskola 
 
Kvidinge skola F-6 idag har idag 222 elever. Plats för 250 elever. 
Köket behöver byggas ut och nerfarten till köket behöver bli säkrare. 
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Det kommer inte att räcka till med den utbyggnad som görs i Kvidinge. Det 
behöver lyftas politiskt om skolan ska byggas ut eller byggas om och vad 
som gäller gällande närheten till järnvägen. 
 
Fröhusets förskola består av tre byggnader som har plats för 98 barn. I 
nuläget finns där 107 barn. 

- Ombyggda lokaler på två plan med många små rum 
- Ett kök är funktionellt, ett kök är för litet och lokalen saknar egen 

toalett/dusch 
  
Trollskogen har plats för 11 barn men har idag 20 barn inskrivna. 

- En avdelningsförskola som har svårt att få ihop ekonomin 
- Köket ligger mitt i verksamheten, saknar toalett/dusch  

 
Fritidsgården är ombyggd vid flera tillfällen.  

- I nuläget kan vi inte använda ovanvåningen på grund av att 
brandtrappan inte är godkänd. Detta beräknas att kosta mellan 
500 000- 700 000 att åtgärda. Enligt rektorn saknar hon ekonomiska 
förutsättningar att bekosta detta. 

- Enligt hyresavtalet står hyresgästen för åtgärder på grund av 
myndighetsföreskrifter. 

 
• Ändamålsenliga lokaler:  

1. Ny/ombyggd Tingdalsskola där vi samlar F-6 på en plats och 
kan skapa en bra arbetsmiljö för både personal och barn 

2. Idrottshall på Tingdal som vi hoppas snart står klar så vi kan 
minska bussåkandet för våra elever 

3. Ny förskola i Kvidinge så vi kan utöka förskoleplatserna i 
Kvidinge och tillgodose barnomsorgskön 

4. Kvidinge skola kommer inom några år att vara för liten då 
befolkningen ökar i Kvidinge – vi behöver en plan för detta  

5. När vi kan utöka med förskoleplatser på Björnås som vi 
hoppas kunna göra när vi får en ny/ombyggd skola på 
Tingdal behöver vi stänga Tingdals förskola som är alldeles 
för trång och inte är byggd som förskola. 

• Våra utemiljöer vid våra förskolor behöver förbättras och bli 
ändamålsenliga, de är slitna och våra uteförråd håller inte ihop. 
Trädgårdsskötsel behöver bli bättre. 

• Vi behöver rusta upp kök och verksamhetslokaler på våra förskolor 
• I våra skolor saknar vi lokaler till elevhälsans personal, 

administration, ledning, arbetsrum för personalen, konferensrum, fler 
arbetsrum/grupprum för våra elever. Våra matsalar och kök är för 
små. Brant nerfart till köket på Kvidinge skola.  



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

5(5) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-01-26 

En lämplig prioriteringsordning är följande: 
Prioritet 1: En ny förskola i Kvidinge 
Prioritet 2: En ny Tingdalsskola  
Prioritet 3: En ny skola i Kvidinge 
 
Det finns ett bekymmer i hela kommunen gällande förskoleplatser, där 
det i nuläget finns fler barn än vad förskolorna är anpassade för. 
 
Kommunstyrelsen inväntar en förstudie av förvaltningen. Förvaltningens 
tjänstemän tar med sig att arbeta med denna så den kan vara färdig så 
fort som möjligt. 

 
Minnesanteckningarna förda av, 
 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Murat Özbalci 
Bildningsnämndens ordförande 
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BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  
MINNESANTECKNINGAR LOKALGRUPP 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset: klockan 09.30-10.45 
 

Närvarande 
politiker 

Se bilaga.  

Närvarande 
tjänstemän  

Linda Tholén, nämndsekreterare  
Annika Hoppe, skolchef 
Petruska Rogmark, projektledare 
(distans)  
Per-Johan Flenner, rektor 
Haganässkolan 
Karin Larsson, lokalstrateg 
Henrik Nilsson, biträdande rektor 
Björnekullaskolan 
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Murat Özbalci (C) 
 Ordförande 

X       

Menaida Hasanovic (S)  
1a vice ordförande 

---       

Bodil Hellberg (L)  
2a vice ordförande 

X       

Bengt Nilsson (M) X       

  Anton Holmberg (SD)  X       

Ersättare        

Gun Friberg (S), tjg X       

Bengt Tollstadius (C) ---       

Eva Nilsson (M)   ---       

Linda Arenhag (KD) ---       

Marcus Möller (SD) ---       
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Lokalbehov område Centrum 
Per-Johan Flenner, rektor Haganässkolan och Henrik Nilsson, biträdande 
rektor Björnekullaskolan, presenterar skriftligen lokalbehoven för skolorna 
inom rektorsområdet enligt nedan: 
 
Beskrivning av nuvarande lokaler och behov av framtida lokaler 
Samtliga lokaler utom Solgårdens- och Hagagårdens förskola ägs och 
förvaltas av BFAB.  
 
Haganässkolan  
Åk F-6, idag 272 elever, exklusive grundsärskolan.  
Alla klassrum och grupprum är nu i moduler. Upplevelsen av modulerna är 
bra och att de är ändamålsenliga för verksamheten.  
 
Det som är kvar i gamla byggnader nu är: 

• Skolsköterska mottagning 
• Matsal och kök 
• Musiksal  
• Slöjdsalar 
• Idrottssal 
• Administration och ledning 
• Skolbibliotek 
• Personalrum 

Efter rivning har inte skolgården iordningsställts till en acceptabel nivå för 
barnen.   
 
Nya skolans behov/planering är 180 barn i förskolan och ca 400 elever F-6, 
delvis inklusive grundsärskolan. 
 
Rågenskolan  
Åk F-6, idag 268 elever. Varav i 4 klasser i moduler. Utan fördelning av 
elever till andra skolor kommer eleverna inte att få plats de närmaste åren.  
Skolan kommer att sakna musiksal till hösten när köket renoveras/byggs om 
till sommaren.  
 
Vi har idag tillfälliga moduler där vi inte vet hur länge eller vad lösningen är 
efter det.  Armaturer och elen behöver renoveras då det börjar bli gammalt, 
slitet. Vaktmästaren kan inte längre laga vissa delar och upptäcker ibland 
risker inom det området.  
 
Skolan har en mycket bra utomhusmiljö.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Biblioteket ligger en trappa upp vilket gör att elever och medarbetare i 
rullstol inte kommer dit. Skolan behöver bygga ett skötrum för 
handikappade elever. 
 
Grundsärskolan 1-6 (på Rågen) 
Åk F-6, idag 21 elever fördelade på 15 elever som läser ämnen och 6 som 
läser ämnesområden (tidigare kallat träningsskolan).  
Lokalerna är alldeles för små för antalet elever samt de behov som eleverna 
har. Det saknas även delar i lokalerna för att de ska fungera väl för 
verksamheten.  
 
Grundsärskolan 7-9 (på Björnekulla) 
Åk 7-9, idag 17 elever fördelade på 10 elever som läser ämnen och 7 som 
läser ämnesområden (tidigare kallat träningsskolan).  
Lokalerna är alldeles för små för antalet elever och med de behoven som 
eleverna har.  
Det saknas även delar i lokalerna för att de ska fungera väl för 
verksamheten.  
 
Förskolan Boken (gamla folketshus) 
Idag 33 barn (plats för 30 barn)  
Då denna lokal varit en tillfällig lösning kommer förskolan under vecka 8 att 
flytta till Östra förskolan. Dvs område centrum tar över denna lokal från 
område öst. Det är en bättre lokal än Boken. Vi räknar med att kunna öka 
barnantalet till 38 när vi flyttat in till Östra förskolan. Förskolan kommer 
senare att flytta in till nya skolan på Haganäs. 
Framöver kan lokalen komma att behöva användas för musikundervisning 
(Rågenskolan) eller som reserv för om förskolorna i kommunen om 
kapaciteten i på ordinarie förskolor inte räcker till.  
 
Dalagårdens förskola 
Idag 55 barn (plats för 48 barn) 
Dalagården har kommunens kvällsomsorg. Dvs förskolebarn och 
fritidshemsbarn som behöver kvälls omsorg har det där på avdelningen 
Mullvaden.  
Lokalen är byggd som förskola vilket gör att den är klart ändamålsenlig för 
verksamheten. Utemiljön är bra.  
Byggkonstruktionen med gjuten sula på mark och med limmad plastmatta 
samt att förskolan är belägen i en sänka gör att vi har problem med 
inomhusklimatet. Vi arbetar tillsammans med BFAB för att åtgärda det.  
 
Hagagårdens förskola 
Idag 46 barn (plats för 48 barn) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Det är en lägenhetsförskola vilket gör att lokalerna delvis är begränsande för 
verksamheten och lokalen är sliten. För att vara en lägenhetsförskola är 
utemiljön bra men liten. Fastigheten ägs av Svenska Hus. 
Förskolan kommer senare att flytta in till nya skolan på Haganäs.  
 
Solgårdens förskola 
Idag 37 barn (plats för 30 barn) 
Det är en lägenhetsförskola vilket gör att lokalerna delvis är begränsande för 
verksamheten och lokalen är sliten samt har en mycket liten utomhusmiljö. 
Fastigheten ägs av Svenska Hus. 
Förskolan kommer senare att flytta in till nya skolan på Haganäs. 
 
Humledalens förskola 
Idag 39 barn (plats för 36 barn) 
Det är en förskola i ett parhus. Lokalerna fungerar ganska väl även om 
ovanvåningen medför viss begränsning i verksamheten. Utomhusmiljön är 
alldeles för liten. Dock finns en stor grönyta i nära anslutning som förskolan 
använder.  
 
Piongårdens förskola, gula huset 
Idag 48 barn (plats för 50 barn) 
Lokalen är byggd som förskola vilket gör att den är klart ändamålsenlig för 
verksamheten. Även här har vi en problematik med upplevelsen av 
inomhusklimatet liknande den på Dalagården. Utomhusmiljön är mycket 
bra.  
 
Piongårdens förskola, röda huset 
Idag 32 barn (plats för 30 barn) 
Byggnaden är väldigt gammal och inte byggd som en förskola. Det har över 
tid uppstått mycket problem med lokalen. Den är inte ändamålsenlig för 
verksamheten. Utomhusmiljön som delas med gula huset är mycket bra.  
Förskolan kommer senare att flytta in till nya skolan på Haganäs. 
 
Summering 

• Vi har många förskolor med olika slags problem och det kräver att vi 
har ett stort fokus på lokalfrågor. Vi borde ha hela vårt fokus på 
verksamheten.  

• Vi har ett problem med att få plats med antalet elever i F-6 i centrum 
fram till dess att nya skolan på Haganässkolan står klar. Detta 
problem bör delas upp på ett gemensamt upptagningsområde mellan 
Rågenskolan, Haganässkolan och Tingdalsskolan. Det bör rimligtvis 
hanteras med ett gemensamt upptagningsområde även efter det att 
nya skolan på Haganäs står klar.   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

• Det behövs en framtida lösning för Rågenskolan gällande de 
tillfälliga modulerna som skolan använder idag.  

• Vi behöver ordna en acceptabel utemiljö för Haganässkolan fram 
tills dess att nya skolan på Haganäs är byggd.  

Björnekullaskolan: 
 
475 elever fördelade på 21 klasser och en särskild undervisningsgrupp 
(Östra skolan). 
Klasserna är fördelade på fem arbetslag uppdelade i huvudbyggnaden 4-5 
klasser/arbetslag och korridor 5st (A-E). 
 
G-byggnaden (prest.delen) innehåller salar för textilslöjd, trä- och 
metallslöjd samt bild. Hiss till G-byggnaden har saknats i alla år men 
installationsarbetet är påbörjat. 
 
I andra byggnader, H, har vi två hem- och konsumentkunskapssalar och två 
vanliga salar.  
 
Vi har även en stor verkstadstekniksal med en NO-sal intill. Verkstaden 
används bara till arbeten för lärarna i teknik. NO-salen behövs. 
Inne i huvudbyggnaden har vi fem NO-salar som är anpassade för 20 elever 
men där har vi satt in extra skolbänkar då klasserna är större än 20. Ekonomi 
att göra halvklasser för att kunna laborera har vi inte haft. Tyvärr väljer 
lärarna att använda klassrum som är större och smidigare för NO-
undervisningen. 
 
Idrottshallarna behövs för den utökade timplanen, även badhushallen. 
Modernisering av huvudhallen samt utbyggnad av Badhushallen möter nu 
behov.  
 
Utemiljön är mycket bra med utegym, multiarena samt riktig fotbollsplan 
med inplanerad löparbana. 
 
Stort utrymme bibliotek samt kafeteria/allmän mötesplats för eleverna. 
 
Personalutrymmen är goda. 
 
G-byggnaden som innehåller salar för textilslöjd, trä- och metallslöjd samt 
bild skulle tillsammans med musiksalen möjligen flyttas till 
teknik/hemkunskapsbyggnaderna. Hiss till G-byggnaden har saknats i alla år 
men installationsarbetet är påbörjat. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Det stora problemet på skolan är de små klassrummen. De allra flesta 
lektionssalarna är anpassade efter 20 elever. Mycket begränsande både 
organisatorisk och pedagogiskt. Budget och vision möter harmonierar inte 
med dessa små klassrum. Vårt riktmärke för klasstorlek är numera 24. Det 
är dålig luft och trångt. Vi saknar även i stor utsträckning grupprum. 
 
(Grundsärskola och träningsskolan för de äldre eleverna disponerar intill 
matsalen två salar med grupprum samt ett personalrum.) F-delen. 
 
Vi saknar inte utrymme men alldeles för små salar som styr och begränsar 
såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Skolan är om- och tillbyggd i 
omgångar och mycket sliten i flera delar vilket givetvis medför stigande 
reparationskostnader.  
 
Minnesanteckningarna förda av, 
 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Murat Özbalci 
Bildningsnämndens ordförande 
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BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  
MINNESANTECKNINGAR LOKALGRUPP 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Plats och tid Digitalt via Teams, klockan 08:00-09.20 
 

Närvarande 
politiker 

Se bilaga.  

Närvarande 
tjänstemän  

Annika Hoppe, skolchef 
Petruska Rogmark, projektledare 
(distans)  
Karin Larsson, lokalstrateg 
Claes Rindbro, biträdande rektor  
Jörgen Wallin, teknisk chef 
Alma-Lena Slipac, 
landskapsarkitekt 
Jenny Lindahl, biträdande rektor 
Cecilia Jönsson bitr. rektor 
Per-Olof Ganestam, rektor 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-16 
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Murat Özbalci (C) 
 Ordförande 

X       

Menaida Hasanovic (S)  
1a vice ordförande 

---       

Bodil Hellberg (L)  
2a vice ordförande 

X       

Bengt Nilsson (M) X       

  Anton Holmberg (SD)  ---       

Ersättare        

Gun Friberg (S), tjg X       

Bengt Tollstadius (C) ---       

Eva Nilsson (M)   ---       

Linda Arenhag (KD) ---       

Marcus Möller (SD) ---       
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-16 

Lokalbehov område Väst 
Claes Rindbro, bitr. rektor Hyllinge Skola, presenterar skriftligen 
lokalbehoven för skolorna inom rektorsområdet enligt nedan: 
 

o Hyllinge Skola är en F-9-skola om 500 elever 
o Positiv utveckling av elevantal. 

o Syns främst på låg- och mellanstadiet på sikt en utmaning även 
för högstadiet. 

o Årskurs 3 och 4 innehåller elevgrupper om 26-27 elever vilket inte 
lokalerna är dimensionerade för. 

o Klassrummen på låg- och mellanstadiet är inte dimensionerade för 
elevgrupper större än 25 elever. 

o Kapprummen på lågstadiet är inte dimensionerade efter nuvarande 
elevantal. 

o Med ett ökat elevantal på högstadiet så finns det inte plats för 
Nyvångs elever i PREST-ämnen årskurs 3-6. 

o Fritidshemmet för elever i årskurs 3-6 (”stor-fritids”) är inte 
ändamålsenliga och tillräckligt stora. Detta medför att vi inte kan 
bedriva rätt pedagogisk verksamhet. 

o Ljud och ventilation i skolans äldre delar är eftersatt. 
o Skolan har inte tillräckligt med förrådsutrymmen 

 
Framtiden 
 

o Vi ser ingen kraftig ökning utifrån de prognoser som tagits fram.  
o Generationsskifte kan påverka elevinströmningen till Hyllinge skola. 
o Diamantvägen, Hyllinge (25 bostäder 2022-2023). 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-16 

  
Skolans behov 
 

o Utbyggnad av lokaler för ”stor-fritids”/fritidsgården för att bedriva 
verksamhet enligt läroplansuppdraget. 

o Tillgängliga lokaler i relation till elevantalet medför att 
läroplansuppdraget åsidosätts 

o Bygga för-kapprum på samtliga entréer vid låg- och mellanstadiet 
för att möjliggöra en god arbetsmiljö för elever och personal. 

o Toaletter för låg- och mellanstadiet behöver renoveras. 
o Ett nytt kapprum på grönområdet mott villorna (åk 1B). 
o Nyvångs skola byggs ut med egna slöjdsalar. 
o Rågenskolan löser hemkunskapsundervisning i åk 6 inom 

skolområde Centrum. 
o Klassrummen på låg- och mellanstadiet behöver dimensioneras 

rörande ljud, ljus och ventilation för 27-28 elever. I dagsläget är 
dimensionen för ca. 15-20 elever.  

o Högstadiets ljud och ljus är föråldrat och medför en dålig arbetsmiljö 
för elever och personal. 

o Hyllinge skola har ett stort behov av en säkrare transport till och från 
skolan för skolskjuts. Förslag är framtaget av BFAB.  

o Utbyggnad av skolans förråd. 
 
 
Minnesanteckningarna förda av, 
 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Murat Özbalci 
Bildningsnämndens ordförande 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 29

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 fonn 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

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att upphäva beslut i
Bildningsnämnden 2020-11-18 §146 gällande moduler på Rågenskolans
tomt.

Anton Holmberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslut.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att upphäva beslut i Bildningsnämnden 2020-
11-18 § 146 gällande moduler på Rågenskolans tomt.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur
-;•--—

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Annika Hoppe    2021-03-08 
Förvaltningschef  
042 - 641 50  
annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden  
 
 
Upphävande av beslut Bin 2020-11-18 § 146 
Dnr 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  
Förslag på Lokalförsörjningsplan Bildningsnämnden 
Bildningsnämndens beslut 2020-11-18 § 146 
Befolkningsprognos hösten 2020  
Beslut från Bildningsnämnden 2020-06-19 § 62 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 181  
Planering förskolor 
 
Ärendet 
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 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 

Bildningskontoret 
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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 dåvarande kända förutsättningar fattade 
bildningsnämnden ett beslut 2020-12-??? 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 särsskolan åk 1-6, förskolan 
och inom Rågen skolans lokalbestånd. Det finns fortfarande ett behov av att 
ha ett visst ”gummiband” i förskolans lokalnyttjande, för att kunna möta 
tillfälliga och eventuella mer permanenta volymökningar. Behovet finns då 
Bokens förskola idag har så dåliga lokaler så att denna lokal behöver 
avyttras. Utöver den dåliga arbetsmiljön planerar BFAB att genomföra en 
försäljning av huset ”Folket Hus”. Det har sedan i höstas förts en dialog 
gällande särskolan – antalet elever har de senaste åren ökat markant och 
lokalerna i modulerna på Rågenskolans tomt är underdimensionerade och 
behöver utökas. En annat faktum är att  Rågenskolans kök ska renoveras och 
byggas om under sommaren 2021. I samband med detta försvinner det 
undervisningsutrymme för eleverna på Rågenskolan. Denna brist på 
utrymme kan kompenseras i tillsatta moduler på Rågenskolans tomt. Istället 
för att tillskapa modullokaler för endast förskolan kan bildningsnämnden nu 
hantera tre verksamheter i samma moduler. 
 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[ X 
] 

Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 
påverka barn 

 
 
 
Förslag till beslut 
Återkalla beslut i Bildningsnämnden 2020-11-18 § 146 gällande moduler på 
Rågenskolans tomt. 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
 



» <̂
<••

<̂1
<»

ÅSTORP

Bildningsnämnden 14(21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-11-18

Bin § 146

Tillförande av forskolemoduler på Rågenskolan
BIND 2019/142

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 befolkningsprognosema 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.

Beslutsunderlag
Befolkningsprognos hösten 2020
Beslut från Bildningsnämnden 2020-06-19 § 62
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-04 §181
Planering förskolor

Yrkanden

Ordförande yrkar att inte tillföra några extra förskolemoduler på Rågenskolans
tomt.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD)
under proposition och finner att dessa bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Att inte tillföra några extra förskolemoduler på Rågenskolans tomt.

Expedieras till
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



















Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 30

Handlingsplan for implementering av barnkonventionen
Dnr BIND 2021/46

Sammanfattning
Barnkonventionen blev lag den l 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
Handlingsplan för implementering av barnkonventionen

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att besluta om handlingsplan
för fortsatt implementering av barnkonventionen.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att besluta om handlingsplan för fortsatt
implementering av barnkonventionen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Mr
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Förvaltningskontor 
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
Implementering av barnkonventionen inom bildningsnämndens 
verksamhetsområden 
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. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till plan för 
implementering av barnkonventionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe 
Plan för implementering av barnkonventionen 
 
Ärendet 
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. Utöver denna plan kommer respektive 
verksamhetsdel att arbeta med barnkonventionen utifrån den enskilda 
verksamhetens behov och förutsättningar. Detta arbete pågår kontinuerligt. 
 
  
  
  
  
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 
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Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Bin 
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Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen  

Bakgrund: 
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 
Regeringen avser att tydliggöra och säkerställa att barnkonventionen efterföljs på alla 
nivåer inom offentlig verksamhet och att ett barnrättsbaserat synsätt sak genomsyra 
all verksamhet som berör barn och unga. 

Implementering: 
För att säkerställa att barnkonventionen efterföljs ska implementering och 
kunskapsutveckling ske enligt följande handlingsplan. 

Planering Tidsplan 
Implementering Säkerställa att material 

som riktar sig till barn 
revideras och arbetas om 
vid behov. 

Kontinuerligt under 
läsåret. 

Implementering Granska information på 
bildningsförvaltningens 
hemsida  
så att den är 
åldersanpassad. 

2021-06-30 

Implementering Uppföljning under läsåret 
så att 
bildningsförvaltningens 
verksamheter efterföljer 
ett barnrättsbaserat 
förhållningssätt. 

Kontinuerligt under 
läsåret. 

Kunskapsutveckling Utbildning till 
beslutsfattande politiker. 

2021-12-31 

Kunskapsutveckling Utbildning vid 
introduktion av 
nyanställda. 

Kontinuerligt under 
läsåret. 

Kunskapsutveckling Löpande utbildning för 
personalen. 

Kontinuerligt under 
läsåret. 

Kunskapsutveckling Ta fram metoder för 
uppföljning av 
verksamheterna utifrån 
barnkonventionen. 

2021-12-31 

Kunskapsutveckling Ha representanter från 
bildningsförvaltningen i 
arbetet med ”Tryggare 
Åstorp” för att 
säkerställa 
barnperspektivet. 

Kontinuerligt under 
läsåret. 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 31

Redovisning av handlingsplan till Kommunstyrelsen gällande införande av
digitala arkiv for bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/49

Sammanfattning
En stor del av kommunens allmänna handlingar förvaras i nämndernas
närarkiv, trots att det fiims 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
Tjänsteskri velse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2021-02-11
Redovisning av system som används inom bildningsförvaltningen samt
registerförteckning

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden 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.

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att godkänna handlingsplanen för
digitaliserande av bildningsnämndens närarkiv och sända densamma vidare
till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

.M



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/25 

Bildningsnämnden 
 
Redovisning av handlingsplan till Kommunstyrelsen gällande införande av 
digitala arkiv för bildningsnämnden 
Dnr BiND 2021/25 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen för digitaliserande av 
bildningsnämndens närarkiv och sända densamma vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 113 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2021-02-11 
 
Ärendet 
Åstorps kommun har sedan 2018 ett samarbete med andra skånska kommuner för 
att införa ett digitalt e-arkiv. Syftet är att de handlingar som tidigare sparats i 
kommunens centralarkiv istället ska lagras digitalt på en server. SkånE-arkiv 
omfattar dock inte alla system och gäller enbart de handlingar som ska bevaras för 
evigt. 
 
En stor del av kommunens allmänna handlingar faller inte under projektet SkånE-
arkiv, då handlingarna har en gallringsfrist och istället förvaras i nämndernas 
närarkiv. Fram tills nu har dessa handlingar behövt lagras på två ställen, både 
digitalt i den mån systemet möjliggör en sådan lagring, samt i pappersform för att 
finnas i närarkivet.  
 
Den 31 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att kommunens 
nämnder skulle spara handlingar enbart i digital form i den mån det är möjligt. En 
digital hantering av kommunens allmänna handlingar går i linje med 
digitaliseringen av samhället och är ett miljövänligare alternativ till att lagra och 
bevara handlingar, då alla papper inte behöver skrivas ut. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/25 

Det finns system som används inom förvaltningen som är kommungemensamma. 
Vad gäller dessa system kan inte bildningsförvaltningen ensamma besluta om hur 
handlingar ska lagras. Bildningsnämndens handlingsplan omfattar enbart de 
verksamhetssystem som nämnden förfogar över.  
 
Bildningsförvaltningen använder huvudsakligen två olika verksamhetssystem för 
registrering av handlingar inom verksamheten. Ärendehanteringssystemet W3D3 
används för den huvudsakliga registreringen av nämndens allmänna handlingar.   
 
W3D3 – Implementering färdig 
Kommunen har använt sig av W3D3 i många år och där finns en möjlighet att 
lagra handlingar direkt i systemet, både i de fall handlingen kommer ifrån ett annat 
digitalt medium och när handlingen finns i pappersform och därefter skannas in.  
Tidigare har samtliga handlingar i w3d3 även funnits i pappersform i en pärm i 
närarkivet, för att därefter flyttas ner till centralarkivet. Sedan den 1 januari 2021 
lagras handlingar enbart digitalt i w3d3. I det fall handlingen inkommit i 
pappersform gallras pappershandlingen efter inskanning.  
 
I w3d3 registreras även kommunens avtal. Förvaltningen har gjort bedömningen 
att avtal som ingås genom att parterna egenhändigt undertecknar handlingen även 
fortsättningsvis ska sparas i pappersform, eftersom undertecknandet är av direkt 
betydelse för handlingens giltighet. Vad gäller avtal som signeras elektroniskt 
sparas dessa elektroniskt.  
 
Raindance (ekonomisystem) – Implementering färdig i den mån lagstiftning 
medger digital lagring 

• Sedan 2018 skannas alla fakturor in i Raindance och finns därmed 
elektroniskt i systemet. 

• Raindance är ett ekonomisystem som används av samtliga förvaltningar i 
kommunen. Sedan den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till 
offentlig sektor måste kunna skicka elektroniska fakturor. 

• I nuläget sparas fakturor som inkommer elektroniskt enbart i digital form. 
Pappersfakturor skannas in i systemet men sparas även i pappersform då 
bokföringslagen ställer krav på att pappersfakturor även sparas i 
pappersform. 

 
Ärendet är inte föremål för samverkan mellan förvaltningar/nämnder. 
 
Kostnaden för inköp av nödvändiga moduler för att kunna lagra handlingar i 
digital form är inräknade i inköp av verksamhetssystem. 
 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

SND 2021/25 

Kommunstyrelsen 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare     



Svar på frågor om e-arkiv BIN 210309 

• Vilka system har vi i vår förvaltning?  
PMO (elevhälsan), edWise (lärplattform), Procapita/Tieto Edcuation/Lifecare 
(elevregister), Speed Admin (Kulturskolan), Novaschem, G-Suite (Google), Stratsys, 
Qlikwiev (analyssystem), Studi, Skola 24, Timepool, Digilär, KAA, Bingel, Soundtrap. 

Skoldatatek (PMC); Inläsningstjänst, Legimus, Legilexi, Symbolbruket Widgit online, 
Loopme. 

• Hur använder vi dem?  
Svar: Se Registerförteckning GDPR för BIN 
 

• Kan systemen själv lagra digitala handlingar?  
Svar: Ja. Det mesta lagras i systemen. 
 
Betygskatalog, klasslistor, grupplistor, elevkort, elevmatriklar, Elevhälsans journaler 
kan sparas digitalt. 

Systemet edWise. Används för barn- och elevdokumentation på förskola och skola. 
Omdömen, Individuell utvecklingsplan, Åtgärdsprogram, Utvecklingssamtal förskola. 
Systemet hanterar digital lagring. 

Elevhälsans journaler hanteras i PMO – ett digitalt journalsystem. De kan arkiveras i 
systemet efter att eleven slutat men bör absolut arkiveras i kommunens digitala 
arkiv. 
 
G-suite har ett e-arkiv och man kan vid behov ta fram uppgifter om en elev. 
 
Novaschem sparar alla schema automatiskt i systemet. 

Undantag: Särskilda behov. 

• Handlingsplan 
För att ta fram en handlingsplan för införandet av digitala arkiv behöver vi mer tid.  

 







Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 32

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

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 han inte deltar i beslut.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

d&l
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PROTOKOLL
2021-03-12

Forts. Binau § 32

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

Bildningsnämnden

I

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/45 

Kommunfullmäktige 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar markerade i 
rött 
 
Ärendet 
Kommunen kan ansöka om ersättning från Migrationsverket för de omkostnader 
som har uppkommit till följd av att utlänningar och asylsökanden har beviljats att 
delta i utbildning inom kommunens regi och dessa återsökningar görs kvartalsvis. 
I det fall Migrationsverket inte beviljar ersättning kan kommunen överklaga 
beslutet vidare till domstol. 
 
Aktuellt rättsläge  
I förordningarna framgår att en kommun kan återsöka medel från 
staten för kostnader för vissa insatser. I det fall en nämnd inte är 
särskilt utpekad att hantera en viss typ av fråga, är det enligt 6 
kapitlet 15 § Kommunallagen, kommunstyrelsen som företräder 
kommunen.  
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Även socialnämnden ansöker om ersättning enligt nämnda 
förordning och där uppstod en problematik under senare delen av 
2019, då Förvaltningsrätten avvisade överklaganden från 
socialnämnden då nämnden inte ansågs ha talerätt i dessa typer av 
ärende. Detta ledde till socialnämnden tillfälligt behövde gå fram 
med sekretessbelagda uppgifter till kommunstyrelsen för att 
kommunstyrelsen skulle göra den formella ansökan. Detta är inte 
ett rättssäkert system utifrån att sekretessbelagda uppgifter sprids 
mellan olika nämnder, där det saknas regler om överföring av 
sekretess vilket innebär att uppgifterna kan vara offentliga hos den 
mottagande myndigheten. I januari 2020 tilldelade 
kommunfullmäktige socialnämnden samma rätt att ansöka om 
statlig ersättning enligt förordningen, som kommunstyrelsen har.  
 
I förslaget i föreliggande tjänsteskrivelse föreslås även 
bildningsnämnden att få samma rätt som socialnämnden att 
ansöka. En delegation till en nämnd utesluter inte möjligheten att 
delegera liknande arbetsuppgifter/ansvar till en annan nämnd och 
därför kan rätten att återsöka medel enligt denna lagstiftningen 
finnas i båda nämndernas reglementen. 
 
Varför bör ansvaret tilldelas bildningsnämnden? 
Enligt 5 kap 2 § Kommunallagen kan kommunfullmäktige tilldela 
en nämnd ett visst ansvarsområde i vilket nämnden har 
självständig beslutanderätt. Det är bildningsnämnden som ansvarar 
för kommunens utbildning enligt Skollagen. Med anledning av 
detta ses det som lämpligt att även bildningsnämnden ges en 
uttrycklig rätt att föra talan hos andra myndigheter och domstolar. 
Hitintills har bildningsnämnden inte varit i behov av att överklaga 
beslut gällande statlig ersättning och Migrationsverket har inte 
heller ifrågasatt bildningsnämndens talerätt i dessa frågor. Även 
om det än så länge inte har uppstått någon problematik inom 
bildningsnämnden gällande ansökan om statlig ersättning så bör 
ansvaret tilldelas nämnden i förebyggande syfte utifall ett ärende 
någon gång behöver prövas av domstol. 
 
Övriga ändringar i nämndens reglemente 
I augusti 2020 väcktes ett ärende i bildningsnämnden vari det 
yrkades att nämndens reglemente skulle ses över vad gäller 
formuleringen av ”kommunstyrelsen”. I vissa punkter står det 
”styrelsen” och i andra punkter står det ”kommunstyrelsen”. Det 
ansågs oklart vilken styrelse som avsågs. I denna revidering har det 
förtydligats i reglementet att ”styrelsen” avser kommunstyrelsen. 
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Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte att påverkas av förslaget. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042-64 129  
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
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1 Bildningsnämndens övergripande uppgifter 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska bildningsnämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: 
Skollagen (2010:800). 

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

1.1 Verksamhet 
Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter 
avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux 
samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare, SFI, 
fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem. 

Bildningsnämndens uppgift är också att stimulera lärande och utveckling 
samt arbetet mot alla former av utanförskap i nämndens verksamheter. 

Bildningsnämnden ansvarar för att utbildningen inom det offentliga 
skolväsendet i kommunen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. 

 

1.2 Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 
samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 
krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 
krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 

 

1.3 Ansvars-, informations och rapporteringsskyldighet 
Bildningsnämnden är egen anställningsmyndighet, dock med undantag av 
förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 

Bildningsnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka 
med andra nämnder och kommunstyrelsen för att skapa goda förutsättningar 
för kommunens utveckling. 

Bildningsnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför 
allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bildningsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Bildningsnämnden ansvarar för sin budget. 
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Bildningsnämnden ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den 
verksamhet, och med den inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. 
Bildningsnämnden äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra de 
omfördelningar som är önskvärda med hänsyn taget till verksamhetens 
utveckling. 

Bildningsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, 
bereda och föreslå förändringar och förbättringar och även verka för 
reformering av nämndens regler och styrdokument. 

Bildningsnämnden ska lämna information till allmänhet, 
verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. All 
information ska i möjligaste mån göras tillgänglig på kommunens hemsida 
såvida den inte är föremål för sekretess, eller inte kan göras tillgänglig av 
tekniska skäl. 

Bildningsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bildningsnämnden ska regelbundet, i enlighet med kommunfullmäktiges 
riktlinjer, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 

Bildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort 
sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden i form av 
verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt 6 kap 5 § Kommunallagen 
(2017:725). 

Bildningsnämnden har att följa de styrdokument för nämndadministration 
kommunfullmäktige antar. 
 
Bildningsnämnden är personuppgiftslagsansvarig inom nämndens 
verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679, General Data Protection and Regulation (GDPR) och Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

 

1.4 Delegering från Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

Förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
särvux, Svenska för invandrare, fritidsgårdar och kulturskola. 
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2 Arbetsformer 
2.1 Bildningsnämndens sammansättning 
Bildningsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

 

2.2 Arbetsbeskrivning ordförande 
Det åligger bildningsnämndens ordförande att: 

1. närmast under bildningsnämnden ha uppsikt över hela 
nämndförvaltningen 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja 
samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

3. representera bildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte bildningsnämnden bestämt 
annat i särskilt fall. 

 

2.3 Ersättares tjänstgöring (ordförande) 
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser 
bildningsnämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör  som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden utsetts 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 
bildningsnämnden utse annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden/vice ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.4 Ersättares tjänstgöring (ledamot) 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

2.5 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.6 Utskott 
Inom bildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet väljs av 
bildningsnämnden. Utskottet består av 3 -5 ledamöter och lika många 
ersättare. 

2.6.1 Presidium 
Bildningsnämndens presidium består av bildningsnämndens ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2: vice ordförande. 

 

2.6.2 Arbetsbeskrivning 
De ärenden som ska avgöras av bildningsnämnden i dess helhet bör 
handläggas av utskott om beredning behövs. 

Ordförande, förvaltningschef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden 
till utskottet. 

När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskottet ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 
årsredovisning med mera för nämndens förvaltningsområde. 

Utskottet ska under verksamhetsåret till bildningsnämnden avge prognoser 
angående den bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 

Utskottets protokoll ska anmälas till bildningsnämnden. 

 

2.6.3 Arbetsutskottets ärenden 
Bildningsnämndens arbetsutskott ska inför bildningsnämnden bereda 
ärenden av de slag, som anges i ärendeförteckningen nedan. 

Bildningsnämndens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i sådana ärenden, 
som med stöd av delegation kan ha överlämnats till detsamma. 

 Bildningsnämndens arbetsutskott eller delegat bereder/handlägger ärenden 
rörande: 

1. planering av nämndens ekonomi och verksamhet 
2. förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens 

verksamhetsområde 
3. prognoser avseende nämndens ekonomi och verksamhet 



 
 

 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2019-06-25 7(10) 

4. upprättande av årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 
nämndens verksamhet 

5. förskola 1 – 5 år 
6. förskoleklass 
7. grundskola 1– 9 
8. särskola, träningssärskola 
9. fritidshem, fritidsklubb 
10. fritidsgårdsverksamhet 
11. gymnasieutbildning 
12. introduktionsprogram 
13. vuxenutbildning 
14. särvux 
15. svenska för invandrare, SFI 
16. kulturskola 
17. yttranden och överklaganden till myndigheter 
18. ändrade behov gällande verksamhetslokaler 
19. utdelning av stipendier 
20. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna  

 

Till uppgifterna för bildningsnämndens arbetsutskott hör vidare att: 
21. ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 
22. följa upp och utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad 
23. samverka med olika nämnder/förvaltningar 
24. noggrant följa utfallet av satsade medel 
25. förfoga över en egen budget 
26. samarbeta med kommuner 
27. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 

 

2.6.4 Yttranden och upplysningar 
Bildningsnämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med 
övriga kommunala nämnder och andra myndigheter/-kommuner samt med 
enskilda organisationer och personer med verksamhet inom sitt område. 

Bildningsnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka 
med andra nämnder och kommunstyrelsen för att skapa goda förutsättningar 
för kommunens utveckling. 

 

3 Sammanträden  
3.1 Tid 
Bildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
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Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst en tredjedel begär det. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bildningsnämnden/utskott 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

3.2 Kallelse 
Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. 

Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt 
åtföljas av föredragningslista. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av tjänsteskrivelser från handläggande tjänstemän. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

3.3 Justering av protokoll 
Protokollet i bildningsnämnden justeras av ordförande och två 
tjänstgörande, beslutande ledamöter. Arbetsutskottets protokoll justeras av 
ordförande och en tjänstgörande, beslutande ledamot. 

Bildningsnämnden och/eller dess utskott kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. 

 

3.4 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt 
undertecknad. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. 

  

3.5 Handläggning 
Nämnd/utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna 
är närvarande. 

Om hälften av ledamöterna i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till 
nämnden för beslut. 
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3.6 Delgivning 
Delgivning ställd till bildningsnämnden sker med ordföranden, vice 
ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

3.7 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av bildningsnämnden 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden. Kontrasignering görs av förvaltningschef eller 
bildningsnämndens sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer bildningsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 
Kontrasignering görs av förvaltningschef eller utskottets sekreterare såvida 
inte annat bestäms genom delegation. 

 

3.8 Närvarorätt 
Generell närvarorätt och yttranderätt i sakfrågor i bildningsnämnden och 
utskottet, har förvaltningschef samt nämndsekreterare. Övrigas närvarorätt 
och yttranderätt bestämmer nämnden. 

Följande funktioner har rätt att delta på bildningsnämndens eller dess 
arbetsutskotts sammanträden, dock inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild eller som omfattas av sekretess. Dessa 
personer har yttranderätt på sammanträdet samt rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet, men saknar rätt att delta i besluten: 

- Kommunalråd 
- Oppositionsråd 
- Annan förtroendevald i den mån bildningsnämnden finner det 

nödvändigt. 
 
3.9 Deltagande på distans (tillägg efter beslut KF 2020-12-14 § 

227) 
Bildningsnämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i 
enlighet med reglerna i kommunallagen, för att se vilka regler som gäller, se 
rutin för deltagande på distans i bildningsnämnden (Dnr BIND 2021/1). 
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4 Personalfrågor för hela kommunen 
4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om: 

• den övergripande förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps 
kommun. 

• om anställningar som kräver ramutökning. 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 
frågor och är kommunens centrala organ för personaladministrativa frågor. 
Kommunstyrelsen är även kommunens löne- och pensionsmyndighet. 

Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsen har till 
uppgift att utforma övergripande riktlinjer för kommunens löne- och 
personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om: 
• kollektivavtal inklusive revisionsförhandlingar. 
• stridsåtgärder. 
• anställning av kommunchef. 
• om anställning/entledigande av förvaltningschef. 
• visstidsförordnande av förvaltningschefer i varje enskilt fall. 
• frågor om bisysslor 
• tjänstledighet som utöver lagstadgad eller avtalsmässig rättighet 

beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 månader. 
 
Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 
en särskild rekryteringsgrupp. 

Kommunstyrelsen har enligt gällande lagstiftning rätt att överta 
bildningsnämndens beslutsbefogenheter i vissa fall, i det fall 
kommunfullmäktige har medgett detta. Detta gäller inte i fall som rör 
tillämpning av lag, myndighetsutövning eller andra ärenden som rör 
enskilda. 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

 

Beslutsgång 

 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bildningsnämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-08-19 

 
 

Bin § 98 
 
Väckt ärende av Bengt Nilsson (M) – Bildningsnämndens reglemente  
Dnr BiND 2020/112 
 
Sammanfattning 
Bengt Nilsson (M) väcker ett initiativärende om Bildningsnämndens reglemente. 
 
I bildningsnämndens reglemente finns regler om nämndens förhållande till 
”styrelsen”. Senare i reglementet (under punkten 4.2) hänvisas det istället till 
”kommunstyrelsen”. Bengt Nilsson (M) menar att det är oklart vilken styrelse som 
åsyftas och det språkliga formuleringen bör ändras i nämndens reglemente. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att det bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
Att ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras till:  
Akt 

 



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2020/112 

Bildningsnämnden 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning 
till ärendet om ändring av reglemente med diarienummer BiND 2021/45. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Bildningsnämnden 2020-08-19 § 98 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15 
 
Ärendet 
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. 
 
Eftersom reglementet antas av kommunfullmäktige och det är administrativ 
process att ändra i reglementet, beslutade arbetsutskottet i september 2020 att 
avvakta med ärendet tills att nämndens reglemente skulle revideras av annan 
anledning.  
Bildningsnämnden kommer den 24 mars 2021 att behandla frågan gällande 
tillförandet av en förordning i reglementet, vilket måste underställas 
kommunfullmäktiges bedömning. Då reglementet av denna anledning ska beslutas 
av fullmäktige, föreslås även det väckta ärendet att hanteras i denna revidering. 
 
Med anledning av att yrkandet i det väckta ärendet hanteras i ett eget ärende, 
föreslås bildningsnämnden att formellt avsluta detsamma. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte att påverkas av förslaget. 



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2020/112 

 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se


Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

2021-03-24 

Bin §  

 

Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-

19 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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ÅSTORP

Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 33

Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-
19
Dnr BiND 2021/44

Sammanfattning
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den
24 febmari 2021. På grund av covid-19 pandemin har en del elever haft
distansundervisning istället för att vara på plats i skolan.
Bildningsförvaltningen bör ha en plan för att alla elever ska få en chans att ta
igen vad de har förlorat i kunskapsinhämtningen, vilket kräver mer resurser.
Bildningsnämnden har inte ekonomiska resurser i nuvarande budget att
tillsätta sådana resurser och hemställer därför till kommunfullmäktige att få
disponera fyra miljoner kronor av överskottet från 2020.

På arbetsutskottet justerar Åstorpsalliansen sitt yrkande till att avse två
miljoner kronor då andra intäkter på grund av covid-19 har tillställts
kommunen som täcker en viss del av det begärda äskandet.

Beslutsunderlag
Beslut från Bildningsnämnden 2021-02-24 § 23
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-03-08

Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar att i första hand att återremittera ärendet av
formella skäl då det väckta ärendet och äskandet bör hanteras var för sig och
att ärendena beslutas var för sig på sammanträdet i mars.

Anton Holmberg (SD) yrkar i andra hand att ärendena hanteras som två
separata ärenden.

Anton Holmberg (SD) yrkar i tredje hand att avslå ärendet.

Bodil Hellberg (L) yrkar att äskandet, inför att bildningsnämnden behandlar
ärendet, justeras till två miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) första yrkande om återremiss under
proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur Justerandes signatur

\yÅ

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-12

Forts. Binau § 33

Arbetsutskottets beslut
Att återremittera ärendet av formella skäl då det väckta ärendet och äskandet
bör hanteras var för sig och att ärendena beslutas var för sig på sammanträdet
i mars.

Protokollsanteckning
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

M-



Bildningsförvaltningen  1(2) 

Förvaltningskontor 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 
 
 
Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
Begäran om tilläggsbudget för BIN med anledning av Covid 19 pandemin 
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.  
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och 
fastställa tilläggsäskandet på två miljoner kronor till bildningsnämnden för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från bildningsnämnden 2021-02-24 § 23 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe 2021-03-17 
 
Ärendet 
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 kan ha drabbats negativt av pandemins 
effekter. Bildningsförvaltningen bör ha en planering 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 2 
miljoner kronor av överskottet från 2020. 
Summan är justerad då andra intäkter på grund av Covid 19 har tillställts 
och dessa täcker en viss del av det tidigare begärda äskandet. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-17 
Version  1 
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Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Redovisa om ärendet har eller inte 
har tagits fram i samverkan med andra enheter/förvaltningar eller varit 
föremål för remissförfarande. 
 
Ärendet har inte omfattats av samverkan eller remissförfarande. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Förslaget innebär inga särskilda kostnader. 
 
Omvärldsanalysen följs upp och revideras årligen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Bin 
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Bildningsnämnden 17(19)

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

Ä^
Jl

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

 

20(30) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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Bildningsnämnden 17(19)

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

Ä^
Jl

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/44 

Bildningsnämnden 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat, med hänvisning 
till äskandet med diarienummer BiND 2021/53. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Bildningsnämnden 2021-02-24 § 33 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15 
 
Ärendet 
På bildningsnämndens sammanträde den 24 februari 2021 väckte Bodil Hellberg 
(L) ett ärende gällande en postcoronaplan med anledning av att pandemins 
konsekvenser i form av att högstadieelever har haft distansundervisning vilket kan 
ha lett till att elever har hamnat efter i inlärningen. 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 en tilläggsbudget hos kommunfullmäktige. På 
sammanträdes justerades även yrkandet till att istället avse två miljoner kronor. 
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. 
 
Med anledning av att yrkandet i det väckta ärendet hanteras i ett eget ärende, 
föreslås bildningsnämnden att formellt avsluta detsamma. 
 



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
BiND 2021/44 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn bedöms inte att påverkas av förslaget. 
 
Expedieras till  
Akten 
Bildningsnämnden 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se


Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

21(30) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott

20(24)

PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 34

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

Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att föreslå
bildningsnämnden att bifalla Sverigedemokraternas förslag att
Björnekullaskolan får sälja utmstningen i tekniksalen och att skolan får
möjlighet att själva optimera lokal och eventuella intäkter från försäljningen.

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) yrkande.
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) yrkande, med bifallsyrkande från
Bodil Hellberg (L) och Bengt Nilsson (M), under proposition och finner att
detta bifalles.

Arbetsutskottets beslut
Att föreslå bildningsnämnden att bifalla Sverigedemokraternas förslag att
Bjömekullaskolan får sälja utrustningen i tekniksalen och att skolan får
möjlighet att själva.optimera lokal och eventuella intäkter från försäljningen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

, J^-



Initiativärende
Teknikpark

Tiden är i ständig rörelse och det påverkar både vårt samhälle samt utbud och efterfråga.

Läroplanen är ett exempel på detta. I dagsläget har Björnekulla skolan en teknikpark, vid 
matsalen, vars utrustning inte längre är optimal eller fullständig mot läroplanen. Utrustningen 
och platsen kan därmed trots detta komma till användning. 

Med hänsyn till ovan, väcker Sverigedemokraterna Åstorp följande initiativärende:

• Att berörd förvaltning får i uppdrag, och i dialog med Björnekulla skolan, att se över 
möjlighet till försäljning av utrustningen och att Björnekulla skolan får möjlighet att 
själva optimera lokal och eventuella intäkter från försäljningen 

__________________ 	 	          

Anton Holmberg (SD) 		           

Bildningsnämndens AU 24/6-2020



Bildningsförvaltningen  1(2) 

Förvaltningskontor 
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden bifaller Sverigedemokraternas förslag att 
Björnekullaskolan får sälja utrustningen i tekniksalen och att skolan får 
möjlighet att själva optimera lokal och eventuella intäkter från försäljningen. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Sverigedemokraterna 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-08 
 
Ärendet 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende gällande den 
”gamla” tekniksalen på Björnekullaskolan. Då salen, i någon större 
omfattning inte används idag, finns det möjligheter att omvandla densamma 
till annan undervisningsyta och samtidigt avyttra de ”gamla” verktyg, som 
idag finns i salen, genom försäljning. Avkastningen av denna försäljning går 
oavkortat till Björnekullaskolan och dess verksamhet. 
  
  
 
Förslaget innebär att Björnekullaskolan framgent behöver ekonomiska resurser i 
iordningställandet av den gamla tekniksalen till annan undervisningsyta 
  
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 
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Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

22(30) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras:  

Akten 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott

22(24)

PROTOKOLL
2021-03-12

Binau § 36

Fördelning av ekonomiska resurser (Corona miljard) for
bildningsnämnden
Dnr BIND 2021/52

Sammanfattmng
Regeringen har beslutat att dela ut pengar (Coronamiljarden) till Sveriges
skolhuvudman, 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

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna förvaltningens
förslag om fördelning av "Coronamiljarden" inom bildningsnämndens
verksamhetsområden. Förslag på fördelning:
10 % av det totala beloppet på ca l .9 mkr tilldelas Kommunal
Vuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på ca l .9 mkr tilldelas grundskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.

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

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att godkänna förvaltningens förslag om
fördelning av "Coronamiljarden" inom bildningsnämndens
verksamhetsområden. Förslag på fördelning:
10 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas Kommunal
Vuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på ca l .9 mkr tilldelas gmndskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.

Protokollsanteckning
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Expedieras:
Akten

B ildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förvaltningskontor 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 
 
 
Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om fördelning av 
”Coronamiljarden” inom bildningsnämndens verksamhetsområden. Förslag 
på fördelning:                                                                                                    
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 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-03-11 
 
Ärendet 
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 den en intäkt på 1.9 mkr att fördela 
mellan olika verksamheter.  
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 
Dialog i ledningsgruppen fördes på möte den 11 mars och utifrån denna 
dialog föreslår förvaltningen bildningsnämnden att besluta om följande 
fördelning:  

• 10 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tillfaller Kommunal 
Vuxenutbildning 

• Resterande 90 % av det totala beloppet på ca 1.9 mkr tilldelas 
grundskolans verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive 
skolområde. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-11 
Version  1 
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Ärendet har inte omfattats av samverkan eller remissförfarande. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Förslaget innebär inga särskilda kostnader. 
 
Omvärldsanalysen följs upp och revideras årligen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bildningsnämnden 
 

 

 

 

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

 

23(30) 

 

 

 

PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

Beslutsgång 

 

Bildningsnämndens beslut 

 

 

Expedieras:  

Akten 

 

 

 

 



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/54 

Bildningsnämnden 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att utse de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet till 
den tillfälliga styrgruppen för framtida lokalbehov samt att arvode ska utgå till 
arbetsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-15 
 
Ärendet 
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. Styrgruppen ska styra och leda framtida lokalbehov inom 
förvaltningen och bestå av arbetsutskottets ledamöter, projektledare och 
representanter från bildningsförvaltningen. Även andra funktioner kan adjungeras 
enligt ordförandes önskan. 
 
Expedieras till  
Akten, Bildningsnämnden 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29  
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

Beslutslogg 

Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen 

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

 

Yrkanden 

 

Proposition  

 

Bildningsnämndens beslut 

 

 

Expedieras till:  

Akten 

 

 

 



 

  

 

 

Bildningsnämndens beslutslogg – ARKIV 

Röd markering = Inkommet/ej behandlat 

Återkommande ärende 

Gul markering = Utreds/under beredning 

Färdigt för politiskt behandling 

Återremitterat/avvaktar 

Expedierat till KS/KF 

Grön markering = Verkställt/avslutat 

 

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare 

 

 



 

Beslutsinstans, 
datum och §  

Dnr  Beskrivning av ärendet  Beslut som fattades Status Uppföljning Ansvarig/Utförare 

2019-08-21, § 78 
2019-10-16, § 90 

2019/104 Motion om Tingdalsskolan - Återremitterat
/Avvaktar 

Ärendet återremitterat från KS 
till BIN då frågan inte är 
färdigutredd. KS kan ej 
behandla frågan innan BIN 
fattat slutligt beslut. 
 
Förvaltningen arbetar just nu 
med kravspecifikationen av 
Haganässkolan. När denna är 
färdig, kan arbetet med 
Tingdalsskolan fortsätta. 
 

Förvaltningen 

2019-12-11, § 126 2019/176 Kostnaden för mat i kommunens skolor Att förvaltningen redovisar 
detaljerat vad som ingår i 
kostnaden för skolmat samt 
jmf med närliggande 
kommuner. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen ska 
preliminärt redovisa detta i 
april. 

Förvaltningen 

2019-12-11, § 127 2019/177 Begära utdrag ur belastningsregistret för 
anställda. 

Att ålägga BIF att undersöka 
de fackliga 
organisationernas 
inställning till att begära ut 
ett utdrag för anställda var 
femte år. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen har lyft 
frågan med fackliga 
organisationer och dessa var 
inbjudna till arbetsutskottet i 
mars för att diskutera frågan 
med arbetsutskottet. De 
fackliga organisationerna 
ställde sig skeptiska till denna 
hantering eftersom det medför 
en ökad arbetsbelastning och 
det inte är tänkt att utdragen 
ska användas på dessa sätt. 
 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 5 2020/18 Nyckeltal pedagogisk barnyta Ärendet återremitteras. Återremitterat
/Avvaktar 

Ärendet återremitterat i väntan 
på tjänsteskrivelse. 
Projektledare är 2020-08-11 
ombed att ta fram en 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 13 
 
 

2020/21 Fsk Prästamarken i Kvidinge 1)Att BIN uppdrar åt KS att 
initiera en utredning med 
syfte att undersöka andra 

Återremitterat
/Avvaktar 

Förvaltningen inväntar den 
arkeologiska undersökningen 
från länsstyrelsen. 

KS/ Förvaltningen 



 

 
 
 
 
 
 
2020-02-19, § 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 44 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 51 
 
 
 
 

lämpliga platser i Kvidinge 
för en ny fsk. 
2) Att BIN löpande ska 
informeras om en tidsplan. 
 
1)Ålägga BIF att undersöka 
möjligheten att bygga fsk i 
första han på Prästamarken, 
på ett område som inte är 
aktuellt för arkeologiska 
fynd. 
2) Att BIF ska redovisa 
möjliga alternativa platser 
att bygga fsk på. 
 
Att BIN önskar att KS ger 
SBF i uppdrag att ta fram ett 
planbesked inkl. 
trafikutredning för en fsk på 
80-120 barn på tomten 
Kvidinge 7:115. 
 
Att BIF parallellt med 
planering av fsk på KV 
7:115 planerar för en fsk på 
Prästamarken. 

2020-02-19, § 33  Studiebesök Örkelljunga  Återremitterat
/Avvaktar 

Inga besök pga. Coronaviruset 
 

 

2020-10-21 § 130 2020/44 Budget 2021 Utredning av möjliga 
effektiviseringar 
(Sammanslagning 
städ och vaktmästeri) 

Återremitterat
/Avvaktar 

Att återremittera 
ärendet för att 
förvaltningen ska utreda 
om det ska göras en 
central organisation 
eller om verksamheten 
ska ligga kvar på 
respektive 
rektorsområde, samt 
redogöra tydligare för 
vad förslaget skulle 
resultera i. Utredningen 
ska vara färdig 1 maj och 
presenteras för 

 



 

nämnden i maj månad. 
En arbetsgrupp är 
tillsatt. 

Binau 2020-06-03, § 
60 

2020/48 Förslag till ändring i kulturskolans avgift Ärendet återremitteras och 
att en risk- och 
konsekvensanalys ska 
göras och att ärendet ska 
redovisas för nämnden i 
augusti. 

 

Under 
beredning 

Ärendet ligger för granskning 
hos skolchef. 
 

 

Binau 2020-06-24, § 
69 

2020/103 Teknikpark Björnekullaskolan Att ärenden skickas till 
förvaltningen för 
beredning och att det lyfts 
på mötet i september. 
 

Färdig för 
politisk 
behandling 

Initiativärende från 
Sverigedemokraterna. 
 
I dagsläget har 
Björnekullaskolan en 
teknikpark vid matsalen, 
vars utrustning inte 
längre är optimal eller 
fullständig mot 
läroplanen. Utrustningen 
och platsen kan trots 
detta komma till 
användning. 
 
Ärendet var uppe på 
arbetsutskottet i mars, 
där nämnden föreslog 
att bifalla ärendet. 

 

 

Bin 2020-06-17 2020/97 Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil 
Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE 
ÄRENDE) 

 Frågan skickas till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

Återkommand
e ärende 

Åstorpsalliansen yrkar att 
Bildningsnämnden fyra gånger 

per läsår får en: 
-  uppdatering av aktuell 

situation vad gäller 
- antal platser som förskolorna 

är planerade för 
- inskrivna barn 

- aktuell kö 
- i förekommande fall barn som 
byter kommun och övergång till 

förskoleklass. 
 

Förvaltningen 
 



 

Ärendet presenterades första 
gången i oktober under 

förvaltningen informerar. Den 
senaste redovisningen gavs på 

nämndssammanträdet i februari. 
BiN au 2020-09-03 2020/112 Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) 

gällande revidering av bin reglemente 
  Färdigt för 

politisk 
behandling 

I samband med att 
bildningsnämnden föreslås att 
tillföra ansvar för förordning 
tas reglementet och denna 
ändring upp. 
 

Förvaltningen 

Bin 2020-09-17 § 
116 

2020/126 Initiativärende från Hampus Svensson 
(SD) – Porrfilter på kommunens datorer 

  Återremitterat Arbetsutskottet 
återremitterade ärende i mars 
månad för att förvaltningen 
skulle redovisa till vilken 
kostnad ett porrfilter kan 
införas samt vilken teknisk 
utrustning som krävs. 
 

BiN au 2020-10-07 § 
101 
Binau 2021-01-13 § 8 
BinAu 2021-02-10 § 
15 

2020/52 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) och 
Bengt Nilsson (M) gällande tidsplan för 
projektledarens arbete 

  Färdigt för 
politiskt 

behandling 

Förvaltningschefen får i 
uppdrag att  göra en tidsplan 
för projektledarens medverkan 
i de olika projekten och 
återkomma till nämnden för 
godkännande. 
 
Ärendet behandlades i 
arbetsutskottet i mars månad, 
där också BFAB:s syn på 
ärendet gavs.  
 

Förvaltningen 

---- 2020/150 Beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av Åstorps kommun 

 Huvudmannen ska senast 
den 2 juni 2021 redovisa 
till Skolinspektionen 
vilka 
förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån de 
identifierade 
utvecklingsområden och 
resultatet av dessa 
åtgärder. 

Under 
utredning 

 Förvaltningen 

2021-02-10 § 18 2021/36 Väckt ärende från Åstorpsalliansen 
”Utvärdering av distansundervisningen” 

Väckt ärende från 
Åstorpsalliansen. 

Under 
utredning 

Med anledning av covid-19, har 
Skolverket inte gjort någon 

Förvaltningen 



 

 

Det är viktigt att ta reda på 
hur elever och lärare har 
upplevt 
distansundervisningen. För 
många elever har det gått 
bra att plugga hemma. 
Andra elever har av olika 
anledningar svårt att finna 
arbetsro hemma. Vissa 
elever har fått komma till 
skolan för att få det stöd och 
hjälp som eleven behöver. 
 
 
Därför yrkas 
- att Bildningsförvaltningen 
tillsammans med 
grundskolorna gör en 
utvärdering av hur elever 
och lärare har upplevt 
situationen. 

enkät detta år. Förvaltningen 
har skickat ut en enkät till 
elever och vårdnadshavare för 
att ställa frågor om saker som 
vi tycker är intressant. Denna 
frågan kommer att ställas i 
denna enkät. 
 
 

Bin 2021-02-24 § 23 2021/37 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) - 
Postcoronaplan 

Väckt ärende från Bodil 
Hellberg (L) 
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.  
Åstorpsalliansen yrkar 

  att bildningsnämnden 
hemställer till 
kommunstyrelsen  att 
under 2021 få disponera 4 
miljoner av  överskott från 
2020 

  

Färdigt för 
politisk 

behandling 

Förvaltningschefen har skrivit 
fram ett ärende där BIN äskar 
medel omfattande två miljoner 
kronor av kommunfullmäktige. 
När ärendet behandlades i 
arbetsutskottet så justerade 
Åstorpsalliansen sitt yrkande 
från fyra miljoner kronor till 
två miljoner eftersom att 
nämnden även fått intäkter 
från annat håll. 

Förvaltningen 
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PROTOKOLL 

2021-03-24 

Bin §  

 

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 

 

 

Expedieras till:  

Akt 
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Bin §  

 

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 

 

Expedieras till:  

Akt 
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Ärende till och från de kommunala råden 

 

Sammanfattning 
 

Bildningsnämndens beslut 
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Akt 
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Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser 

 

Sammanfattning 
 

Bildningsnämndens beslut 

 

Expedieras till:  

Akt 
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Eventuella övriga ärenden 

 

Sammanfattning 
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Akt 
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