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BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08
Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-19.50
Ajournering klockan 19.16-19.30
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 104-117
tjänstemän Annika Hoppe, skolchef, §§ 104-117
Josefine Ahlin, ekonom §§ 104-111
Per-Johan Flenner, rektor §§ 104-108
Kerstin M Andersson, rektor §§ 104-106
Plats och tid för Stationshuset, måndagen den 13 september klockan 16.00
justering

Sekreterare Linda Tholén §§ 104-117

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Florian Bobocea (S)

(2) Justerande Bengt Nilsson (M)

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

Bildningsnämnden
2021-09-08
2021-09-13
2021-10-05
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08

ERSÄTTARE
Stefan Olofsson (S)
Fredrik Karlsson (M)
Florian Bobocea (S)
Vakant (SD)
Magnus Johansson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Sten Hugosson (SD)
Totalt

Ordförandes signatur

Avstår

Nej

Ja

Avstår

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

Nej

Ja

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

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
X
X
X
X
--X
X
X
X
--X
X

----X X
--X
X
X X
13

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bin § 104 Val av justerare ........................................................................................4
Bin § 105 Fastställande av föredragningslista..........................................................5
Bin § 106 Ekonomirapport område Öst ...................................................................6
Bin § 107 Ekonomirapport område Centrum ...........................................................7
Bin § 108 Redovisning av kränkningsanmälningar för område Centrum ................8
Bin § 109 Förvaltningens information .....................................................................9
Bin § 110 Val av ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott .........................10
Bin § 111 Delårsrapport för bildningsnämnden per 2021-08-31 ...........................11
Bin § 112 Tillförande av arbetsmiljöansvar i bildningsnämndens reglemente ......13
Bin § 113 Yttrande till revisionen efter förstudie av gymnasieskolans kostnader .14
Bin § 114 Fördelning av ytterligare utökade ekonomiska resurser ( Corona
miljard) för Bildningsnämnden .................................................................16
Bin § 115 Beslutslogg ............................................................................................17
Bin § 116 Redovisning av delgivningar .................................................................18
Bin § 117 Redovisning av delegationsbeslut .........................................................19

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 104
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Florian Bobocea (S) och Bengt Nilsson (M) utses att justera dagens protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 105
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar
att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Eventuella kursinbjudningar
Proposition
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 106
Ekonomirapport område Öst
Sammanfattning:
Kerstin Andersson, rektor för öst, deltar på sammanträdet och presenterar
ekonomiuppföljning för området efter augusti månad och prognosticerat
resultat vid årets slut.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 107
Ekonomirapport område Centrum
Sammanfattning:
Per-Johan Flenner, rektor för område centrum, kommer till sammanträdet och
presenterar ekonomiuppföljning för området efter augusti månad och
prognosticerat resultat vid årets slut.
-

-

Totalt redovisar området en prognos på ett underskott om 400 tkr på
helår.
Förskolorna och fritidshemmen och grundsärskolan redovisar ett
positivt resultat på 1,4 mkr, 100 tkr och 200 tkr. Förskolorna redovisar
ett överskott till följd av tidigare insatser samt mer statsbidrag än väntat.
För fritidshemmets del redovisas en balans nu när förvaltningen har
rekryterat fritidspedagog till Haganässkolan och Rågen.
Öppen fritids redovisar en budget i balans och grundskolan
prognosticerar ett underskott om 1,6 mkr.
Grundskolorna har fått ökat statsbidrag men har också ökade kostnader
för studiehandledning jämfört med budgeterat.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 108
Redovisning av kränkningsanmälningar för område Centrum
Sammanfattning:
På arbetsutskottets sammanträde i juni månad efterfrågades en redovisning av
kränkningsanmälningar som inte har anmälts till nämnden från område
Centrum. Arbetsutskottet efterfrågade en handlingsplan som visade vilka brister
som identifierats samt en åtgärdsplan för att detta inte ska upprepas.
Rektor Per-Johan Flenner är inbjuden till dagens sammanträde för att
presentera åtgärdsplanen.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 109
Förvaltningens information
Annika Hoppe, skolchef informerar om:
- Covid- 19. Många av restriktionerna kommer att släppas den 20
september.
- Många elever är frånvarande i skolan på grund av förkylningssymptom.
- Alla elever har återgått till närundervisning
- Personal har uppmärksammat att det pågår narkotikaförsäljning på
Rågenskolan utanför skoltid.
- Ny biträdande rektor på Björnekullaskolan fram tills att rekrytering
inleds.
- Landskrona och Klippans gymnasieskolor påbörjar vaccinationer av
elever.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 110
Val av ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott
Dnr BiND 2020/41
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i
bildningsnämndens arbetsutskott.
Yrkande
Sten Hugosson (SD) yrkar att utse Harri Rosqvist (SD) som ersättare i
arbetsutskottet.
Proposition
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Harri Rosqvist (SD) som ersättare i
arbetsutskottet.
Expedieras:
Akten
HRSC

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 111
Delårsrapport för bildningsnämnden per 2021-08-31
Dnr BiND 2021/113
Sammanfattning
I enlighet med Åstorps kommuns styrmodell skall delårsbokslut upprättas
årligen för det första delåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-09-02.
Bildningsnämndens delårsbokslut per 2021-08-31
Yrkande
Ordförande yrkar att delårsbokslut 2021 godkänns och översänds till
kommunstyrelsen.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att delårsbokslut 2021 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 112
Tillförande av arbetsmiljöansvar i bildningsnämndens reglemente
Dnr BiND 2021/109
Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö.
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-1030, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar
föreslås ansvaret att tillföras reglementet.
Beslutsunderlag
Protokoll från BinAu 2021-08-10 § 80
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-06-07
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att revidera
bildningsnämndens reglemente genom att tillföra att bildningsnämnden
ansvarar för arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att revidera bildningsnämndens reglemente
genom att tillföra att bildningsnämnden ansvarar för arbetsmiljön inom
nämndens verksamhetsområde.
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 113
Yttrande till revisionen efter förstudie av gymnasieskolans kostnader
Dnr BiND 2021/106
Sammanfattning
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
förstudie av kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning.
Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom tre år ska ligga över riksgenomsnittet är inte uppfyllt.
Målvärdet för 2020 var 71 % medan utfallet blev 54 %.
Revisorerna önskar därför svar på följande frågor;
• Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat
grundskolan lämnar gymnasieutbildningen utan examen?
• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som
framkommit gällande KAA – kommunalt aktivitetsansvar?
• Bedömning av kostnader för gymnasieutbildningen i Åstorps kommun
Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förstudien senast den
15 september 2021.
Beslutsunderlag
Protokoll från BinAu 2021-08-10 § 81
Tjänsteskrivelse från skolchef, 2021-07-09
Missiv och förstudie/rapport från KPMG gällande gymnasieskolans kostnader
Yrkande
Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till
revisionen.
Bodil Hellberg (L) yrkar på att ändra texten i yttrandet från ”Andelen elever
som fullföljer sin gymnasieutbildning och tar examen efter tre år fluktuerar. År
2020 var siffran 54 %,” till ”Andelen elever som fullföljer sin
gymnasieutbildning och tar examen efter tre år fluktuerar. År 2020 var siffran
54 % och efter fyra år 67 %”.
Beslutsgång
Ordförande ställer eget yrkande mot Bodil Hellbergs (L) yrkande och finner att
Bodil Hellbergs (L) yrkande bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till revisionen med
ändringen att texten ändras till ”Andelen elever som fullföljer sin
gymnasieutbildning och tar examen efter tre år fluktuerar. År 2020 var siffran
54 % och efter fyra år 67 %”.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Forts. Bin § 113
Expedieras:
Akten
Kommunrevisionen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 114
Fördelning av ytterligare utökade ekonomiska resurser ( Corona miljard)
för Bildningsnämnden
Dnr BIND 2021/52
Sammanfattning
Regeringen har beslutat att dela ut ytterligare pengar (Coronamiljarden) till
Sveriges skolhuvudmän, i syfte att dämpa effekterna av den pågående Covid 19
pandemin. För Åstorps räkning innebär det en intäkt på ytterligare 477 092 kr
att fördela mellan olika verksamheter.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-09-08 § 89
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-08-10
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av
”Coronamiljarden” inom bildningsnämndens verksamhetsområden. Förslag på
fördelning likt tidigare:
10 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas KommunalVuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas grundskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.
Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av ”Coronamiljarden” inom
bildningsnämndens verksamhetsområden. Förslag på fördelning likt tidigare:
10 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas Kommunal Vuxenutbildning.
Resterande 90 % av det totala beloppet på 477 092 kr tilldelas grundskolans
verksamhet utifrån aktuella volymer inom respektive skolområde.
Expedieras:
Akten
Ekonom

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 115
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Beslutsunderlag
Beslutslogg september månad 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna beslutsloggen.
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beslutsloggen.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 116
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 97, fyllnadsval till plats
som ledamot i bildningsnämnden
- Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 99, fyllnadsval till plats
som ersättare i bildningsnämnden
- Beslut från IMY att avsluta ärende gällande
personuppgiftsincidentanmälan, 2021-07-20, dnr BiND 2021/105
- Avstängning från undervisning, Björnekullaskolan, 2021-06-14
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan 2021-06-03
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-06-03
- Anmälan om kränkande behandling, Haganässkolan, 2021-06-02
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, vecka 20
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2021-02-09
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2020-11-27
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2020-12-07
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-01-24
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-11
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-03
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-12-06
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-11-15
- Anmälan om kränkande behandling, Rågenskolan, 2019-09-18
- Anmälan om kränkande behandling, Galaxen, 2021-05-25
- Anmälan om kränkande behandling, Nyvång skola, 2021-06-08
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-05-24
- Anmälan om kränkande behandling, Hyllingeskolan, 2021-06-10
- Beslut från kommunfullmäktige 2021-08-30 § 127, avsägelse från
Menaida Hasanovic (S)
- Beslut från kommunfullmäktige 2021-08-30 § 135, Motion (SD)
Organisation för skol och rektorsområden
- Beslut från kommunfullmäktige 2021-08-30 § 136, Motion (SD)
Religiös påverkan på våra SFI elever
Protokoll
Binau 2021-08-12 §§ 76-83
Binau 2021-09-08 §§ 84-90
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-09-08
Bin § 117
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut att utse tillförordnad förvaltningschef, 2021-07-12 – 2021-08-01,
delegat förvaltningschef
- Beslut att utse tillförordnad förvaltningschef, 2021-08-01 – 2021-08-10,
delegat förvaltningschef
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

