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BILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-28
Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen klockan 18:00-20:36
Ajournering klockan 19.23-19.40
Beslutande Se närvarolista på sida 2.
Deltagande Linda Tholén, nämndsekreterare, §§ 127-146
tjänstemän Jenny Lindahl, kvalitetscontroller §§ 127-146
Helén Viebke, utvecklingsstrateg §§ 127-146
Josefine Ahlin, ekonom §§ 127-132
Helena Ekman, ekonom §§ 127-132
Merih Özbalci, kanslichef §§ 127-129
Leni Ahremark, landskapsarkitekt §§ 127-129
Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 127-129
Karin Larsson, lokalstrateg §§ 127-129
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg §§ 129-130
Plats och tid för Stationshuset, måndagen den 1 november klockan 15:45
justering

Sekreterare Linda Tholén §§ 127-146

Ordförande Murat Özbalci (C)

(1) Justerande Gun Friberg (S)

(2) Justerande Bodil Hellberg (L)

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
2021-10-28
2021-11-01
2021-11-23
Bildningsförvaltningen

Underskrift Linda Tholén

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28

X
X

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

X

ERSÄTTARE
Fredrik Karlsson (M)
Florian Bobocea (S)
Magnus Johansson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Sten Hugosson (SD)
Johan Strand (S)
Anna-Lena Olsson (SD)

X
--X
X
--X
X

Totalt

Ordförandes signatur

9

(1) Justerandes signatur

X
X

X

X X
X

X
X

X

X X
X
5

Nej

Ja
X
X

X

X

Avstår

X
X
X

§ 139

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Gun Friberg (S), 1:e vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Stefan Olofsson (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

§ 138

Ja

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

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

X
X
X

3

1

(2) Justerandes signatur

X
5

4

0

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
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Bin § 132 Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-09-30 ..........................9
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skolplikten .................................................................................................28

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 127
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut
Gun Friberg (S) och Bodil Hellberg (L) utses att justera dagens protokoll.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 128
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden
Ordförande yrkar
att följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ärenden till och från de kommunala råden
- Presentation av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på grund av
sjukdom.
Pernilla Nielsen (M) yrkar att väcka ett ärende gällande ”Hur arbetar skolorna
med psykisk ohälsa för unga och suicidprevention?”
Proposition
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 129
Information gällande medborgardialog i Kvidinge
Sammanfattning:
På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september beslutades att
återremittera ärendet gällande Kvidinge förskola bland annat för att det skulle
hållas en medborgardialog i Kvidinge innan beslut fattas.
Representanter från kommunen deltar på sammanträdet för att presentera ett
förslag på lokalisering för en kommande förskola.
-

-

-

-

-

Trollskogens och Fröhusets förskolor kan erbjuda plats för 109 barn.
I dagsläget är 125 barn inskrivna i Kvidinge förskolor på grund av den
brist av platser som finns i dag. Förutom detta är 25 barn placerade i
övriga kommunen och sex barn har valt andra kommuner
Finns behov av ny förskola då nuvarande förskolor har överinskrivna
barn.
Platserna som kommunen har tittat på är intressanta utifrån att vi kan
planlägga dem och det är eller kan förvärvas till kommunal mark.
De två alternativen är Prästamarken och Söderåsvägen.
För Prästamarkens del kommer det dröja innan bostadsområde och
förskola är uppbyggt och det kommer att ta tid innan barnens utemiljö
känns bra.
Förskolan får inte vara för nära järnvägen för att undvika störningar och
buller.
Detaljplanen för Prästamarken kommer att behöva uppdateras med
bullerutredningar, trafikutredningar och VA utredning. Dessutom pågår
fortfarande arkeologiska utgrävningar.
För Söderåsvägens del finns en framtagen detaljplan som avvaktar
antagande av politiken, det finns en stor utemiljö och en närhet till
faciliteter. Problemen med platsen är trafikflödet på Västra Storgatan
och Söderåsvägen.
Andra alternativa platser är Klockaregården som kan byggas om till en
förskola genom att sammanfoga lokalerna för Klockaregården och
Trollskogen. Detta alternativ kräver att det tas fram och antas en
detaljplan samt trafik, buller och VA utredning.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 130
Information om delområdesprognos
Sammanfattning:
Utvecklingsstrateg Fredrik Paulsson är inbjuden till nämndens sammanträde för
att informera om delområdesprognosen.
-

-

Befolkningsprognosen görs som ett stöd i planeringsarbetet samt utgör
ett underlag för budget och andra behovsbedömningar och prognosen
bygger på antal in – och utflyttningar samt antal födslar och dödsfall.
Det finns en del planerade bostadsbyggande som befolkningsprognosen
utgår ifrån där de sista planeras att stå färdiga 2030.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 131
Förvaltningens information
Jenny Lindahl, kvalitetscontroller och Helén Viebke, utvecklingsstrateg
informerar om:
- Misstänkt brottslighet utanför Dalagårdens förskola. Rektor och
biträdande rektor medvetna om händelsen och den är under kontroll.
- Förvaltningen har två tjänster ute för annonsering. Det är rektor för
område väst där fem personer kommer att intervjuas för tjänsten under
mitten av november månad. Det finns också en tjänst ute för biträdande
rektor på Björnekullaskolan.
Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 132
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-09-30
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter september
månad.
Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-09-30.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 2021-09-30.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 133
Val av 1:e vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet
Dnr BiND 2020/41
Sammanfattning
Socialdemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot och 1:e
vice ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott.
Yrkande
Ordförande yrkar att utse Gun Friberg (S) som ordinarie ledamot, tillika 1:e
vice ordförande i arbetsutskottet.
Proposition
Ordförande lägger lagt yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att utse Gun Friberg (S) som ordinarie ledamot,
tillika 1:e vice ordförande i arbetsutskottet.
Expedieras:
Akten
HRSC

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 134
Uppföljning av beslut gällande effektivisering av städ och
vaktmästerifunktioner
Dnr BiND 2020/44
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna
för bildningsnämndens verksamheter inför 2021 beslutades det om en
effektivisering gällande städ och vaktmästerifunktionerna på
bildningsförvaltningen. Under 2020 gjordes en utredning av förvaltningen
gällande möjligheten att samordna städ- och vaktmästarfunktionerna genom att
göra en sammanslagning av bildningsnämndens och kultur och fritidsnämndens
gemensamma resurser.
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-21 att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda om det skulle göras en central organisation eller om
verksamheten skulle ligga kvar på rektorsområdena som i nuläget, samt att
redogöra tydligare för förslaget genomförande. Förvaltningen har sedan dess
undersökt frågan vidare och kommit fram till att slutsatsen är att detta förslaget
är svårt att genomföra med hänvisning till olika kompetenser hos funktionerna
inom de båda nämndernas verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 94
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-10-07
Beslut från Bildningsnämnden 2020-10-21 § 130
Yrkande
Ordförande yrkar att anse ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen
och inte vidta några vidare åtgärder.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anse ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen och inte vidta
några vidare åtgärder.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 135
Återrapportering till bildningsnämnden av delegerade beslut
Dnr BiND 2021/114
Sammanfattning
När Kommunallagen i omarbetad form trädde i kraft den 1 januari 2018
försvann kravet i lag på att samtliga beslut som nämnden har delegerat ut till
utskott eller anställda i kommunen, skulle återrapporteras till nämnden.
Anledningen till ändringen var att nämnderna skulle ges en större frihet att
själva organisera sin verksamhet genom att bestämma vilka delegerade beslut
som skulle återrapporteras och hur återrapporteringen skulle ske. Denna rätt
gäller alla beslut bortsett från beslut som fattas i brådskande fall, så kallade
”ordförandebeslut”.
Inom bildningsnämndens verksamhet fattas en mängd beslut dagligen, dock
omfattas inte alla beslut av återrapporteringsskyldigheten i Kommunallagen då
Skollagen ger en rätt för rektor att fatta vissa typer av beslut. Övriga beslut
fattas med stöd i nämndens delegationsordning och ska enligt lag
återrapporteras om inte nämnden har beslutat om annat. Föreliggande förslag
innebär att bildningsnämnden tar ställning till i vilken omfattning som
delegerade beslut ska återrapporteras till nämnden.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 95
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-09-14
Yrkande
Ordförande yrkar
Att delegerade beslut som kan laglighetsprövas enligt Kommunallagen även
fortsättningsvis delges bildningsnämnden enligt dagens ordning. Förvaltningen
beslutar hur delgivningen sker lämpligast.
Att ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL även fortsättningsvis delges
bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Att beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär inte längre delges
nämnden. Detta gäller tills att nämnden fattar ett nytt beslut i frågan.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att delegerade beslut som kan laglighetsprövas enligt Kommunallagen även
fortsättningsvis delges bildningsnämnden enligt dagens ordning. Förvaltningen
beslutar hur delgivningen sker lämpligast.
Att ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL även fortsättningsvis delges
bildningsnämnden enligt dagens ordning.
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 135, forts.
Att beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär inte längre delges
nämnden. Detta gäller tills att nämnden fattar ett nytt beslut i frågan.
Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 136
Riktlinjer för brott mot skolplikten
Dnr KSFD 2021/112
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för brott mot skolplikten som
föreslås att gälla inom Åstorps kommuns skolor och förskoleklasser. I
riktlinjerna anges vilken lagstiftning som är tillämplig gällande elevers
skolplikt, när och hur en vårdnadshavare föreläggs att skicka sitt barn till skolan
samt riktlinjer gällande vitesföreläggande.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 96
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2021-07-05
Förslag på riktlinjer för brott mot skolplikten
Yrkande
Ordförande yrkar att anta föreslagna riktlinjer för brott mot skolplikten.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anta föreslagna riktlinjer för brott mot skolplikten.
Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 137
Sammanträdesplan 2022
Sammanfattning
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, arbetsutskott för
sig och nämnden för sig.
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att
flytta sammanträdestider och datum.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 97
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-09-02
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta sammanträdestider för
bildningsnämnden 2022.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att anta sammanträdestider för bildningsnämnden 2022.
Expedieras
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 138
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Dnr BiND 2017/28
Dnr KSFD 2017/87
Sammanfattning
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad av
Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och
hemkunskapssal.
Liberalerna yrkar;
• att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om
tillbyggnad av Tingdalskolan.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 98
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall,
slöjdsalar och hemkunskapssal
Yrkande
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande mot eget yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Bodil Hellberg (L) begär votering.
Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Dem som bifaller ordförandes yrkande om att anse motionen besvarad röstar Ja,
och den som bifaller Bodil Hellbergs (L) yrkande om bifall till motionen röstar
Nej.
Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 3 nej-röster och
1 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att ordförandes yrkande
bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 138).

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 138, forts.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 139
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Dnr BiND 2021/123
Dnr KSFD 2019/53
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och
möjligheter att bygga en ny modern och funktionsduglig Tingdalskola.
Sverigedemokraterna yrkar;
- att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola,
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs
- att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola
dimensionerad för 700 samt 800 elever
- att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 99
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
Yrkande
Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande mot eget yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Bodil Hellberg (L) begär votering.
Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Dem som bifaller ordförandes yrkande om att anse motionen besvarad röstar Ja,
och den som bifaller Bodil Hellbergs (L) yrkande om bifall till motionen röstar
Nej.
Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster,
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna
röstat, se omröstningsbilaga (§ 139).
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 139, forts.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 140
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr BiND 2020/122
Dnr KSFD 2020/255
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa
Björnekullaskolans framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt
presenteras för kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola
eller nybyggnation.
Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 100
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson
(SD) och Anneli Servin (SD)
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L),
under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

21(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 141
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.
Beslutsunderlag
Beslutslogg oktober 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
2021-10-28
Bin § 142
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 147
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 148
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 149
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 155
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 156
- Beslut från Kommunfullmäktige 2021-10-25 § 166
- Anmälan om kränkande behandling Björnekullaskolan september
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-06
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola Läsår 20-21
- Anmälan om kränkande behandling Kvidingeskola 2021-08-27
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola 2021-09-02
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång skola 2021-09-06
- Anmälan om kränkande behandling Solgårdens förskola 2021-09-03
- Anmälan om brott mot skolplikten Kvidinge skola åk 3, 2021-09-10
- Anmälan om brott mot skolplikten Kvidinge skola åk 5, 2021-09-10
- Anmälan om brott mot skolplikten Tingdalskolan, F-klass, 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Haganäs Skola 2021-09-27
- Anmälan om kränkande behandling Haganäs Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-13
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-15
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-21
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-27
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-09-28
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-10-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola 2021-10-01
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-14
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-23
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge skola 2021-09-23
- Beslut om avstängning från undervisning område Väst, 2021-09-24
Protokoll
Binau 2021-10-13 §§ 91-103
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 143
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Noblaskolan, 2021-09-14,
delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/116
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Fridaskolan, 2021-09-14,
delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/117
- Beslut om bidrag till enskilt bedrivna skolor, Slottshöjdens skola, 202109-14, delegat förvaltningschef, dnr BiND 2021/118
Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

24(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 144
Eventuella kursinbjudningar
Sammanfattning
Den 16 november är samtliga av kommunens förtroendevalda inbjudna till en
utbildning i kommunal ekonomi och budget. Kommunfullmäktige har budget
för att täcka kostnaden för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst
denna dag gällande de förtroendevalda som har uppdrag i kommunfullmäktige.
För övriga förtroendevalda kommer kostnaden för sammanträdesarvode och
förlorad arbetsförtjänst att belasta respektive nämnd. Av denna anledning
behöver nämnden fatta beslut om att kostnaden för utbildningen får belasta
nämndens budget.
Bildningsnämndens beslut
Att kostnad för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst vid
utbildningen den 16 november ska belasta bildningsnämndens budget i den
mån deltagaren har inte uppdrag i kommunfullmäktige.
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 145
Övriga ärenden
Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) m.fl. – Konceptförskola Kvidinge
Dnr BiND 2021/121
Sammanfattning
Bodil Hellberg, Eva Nilsson (M) och Linda Arenhag (KD) väckte ett ärende
gällande konceptförskola i Kvidinge på sammanträdet den 22 september som
bordlades.
Placeringen på Söderåsvägen har visat sig vara problematisk ur olika
perspektiv. Många i Kvidinge är emot placeringen vid badet. Nu diskuteras
också att placera Räddningsstationen i området. Stor osäkerhet kring framtida
överklagande gällande detaljplanen. Mycket osäkert när detaljplanen kan vinna
laga kraft. Det politiska styret har inte velat ha en medborgardialog i ärendet
fastän önskemål om detta har framkommit från ﬂera håll. Bildningsnämnden
behöver en förskola i Kvidinge. Utfasningen av förskoleenheterna Trollskogen
och Fröhuset behöver planläggas.
En placering av förskola på Prästamarken har länge varit planerad, men så kom
de arkeologiska undersökningarna i vägen. Men det ﬁnns områden på
Prästamarken som inte är aktuella för vidare utgrävningar.
Därför yrkar Åstorpsalliansen:
- att Bildningsnämnden ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att gå fram med en beställning att placera konceptförskolan på den
del av Prästamarken som är möjlig med hänsyn till fortsatta arkeologiska
utgrävningar.
- att Bildningsförvaltningen planlägger utfasningen av Trollskogen och
Fröhuset.
- att Bildningsnämnden genomför en medborgardialog under nämndens och
förvaltningens ledning med fokus på att förklara och motivera placeringen av
förskolan på Prästamarken.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Bodil Hellberg (L), Eva Nilsson (M) och Linda Arenhag
(KD)
Yrkande
Bodil Hellberg (L) yrkar att ärendet skickas för beredning till förvaltningen.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

26(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Forts. Bin § 145
Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande under proposition och finner att
detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Att skicka ärendet för beredning till förvaltningen.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

27(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 145
Väckt ärende från Pernilla Nielsen (M) – Hur arbetar skolorna med psykisk
ohälsa för unga och suicidprevention?
Sammanfattning
Pernilla Nielsen (M) väcker ett ärende på sammanträde gällande skolornas
arbete med psykisk ohälsa för unga och suicidprevention. Regionen och andra
kommuner arbetar med frågan i olika projekt men det är inte känt hur vi arbetar
med frågorna i Åstorp.
Skolorna behöver extra stöd vid arbetet med psykisk ohälsa och Pernilla
Nielsen (M) undrar hur Åstorps kommun arbetar med frågan.
- Vad görs i skolan och hur arbetar Åstorp med psykisk ohälsa för unga
och suicidprevention?
- Hur ska man hantera självmordstankar, ångest m.m?
- Att det tas fram en rapport för vilka metoder som används och om det
inte finns någon metod bör vi kontrollera med andra kommuner hur
deras metoder fungerar.
Bildningsnämndens beslut
Att bjuda in elevhälsochefen till kommande sammanträde för att redogöra för
ärendet och koppla det till skolans arbete.
Expedieras:
Akten
Elevhälsochef

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

28(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 146
Föreläggande till vårdnadshavare med anledning av brott mot skolplikten
Dnr BiND 2021/12#16
Ärendet avser:
Skyddad externt p.ga. personuppgifter
Sammanfattning
Rektorn på Tingdalsskolan har inkommit med en anmälan om brott mot
skolplikten för en elev. Rektorn har utrett frånvaron enligt 7 kap 19 a §
Skollagen och kommit fram till att det saknas skäl för giltig frånvaro och
frånvaron kan antas bero på vårdnadshavares underlåtelse att se till att barnet
går i svensk skola. Bildningsförvaltningen och biträdande rektor har haft
kontinuerliga dialoger med vårdnadshavare via mail i ärendet men någon
rättelse från vårdnadshavare har ej vidtagits.
Enligt 7 kap 20 § Skollagen har den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn
att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Bildningsnämnden kan enligt 7 kap 23
§ Skollagen rikta ett föreläggande mot vårdnadshavare för att denna ska
fullgöra denna skyldighet. Föreläggandet kan förenas med vite.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från rektor Kerstin Andersson och biträdande rektor AnnKatrin Wetterlöv, daterad 2021-10-08
Yrkande
Ordförande yrkar att
Skyddad externt p.ga.
personuppgifter

1) Bildningsnämnden beslutar om föreläggande mot
, personnummer
och
enligt 7 kap 23 § Skollagen (2010:800). Föreläggandet förenas
med ett engångsvite om en fjärdedel av aktuellt prisbasbelopp för år
2021 (11 900 kronor) enligt 2 kap 6-8 §§ Socialförsäkringsbalken
(2010:110).

Föreläggandet innebär följande:
1) Att
och
Skyddad externt p.ga.
,
har
att
inom
sju
dagar
från
att
detta beslut delgivits
personuppgifter
dem uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare till barnet
inställer sig till undervisning på
Tingdalsskolan/Björnås.
Beslutet kan överklagas och besvärshänvisning medföljer beslut vid
expediering. Förvaltningschef Annika Hoppe ges fullmakt att vid eventuell
domstolsprocess anhängiggöra utföra och bevaka bildningsnämndens talan i
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

29(29)

PROTOKOLL
2021-10-28
Bin § 146, forts.
detta ärende samt att uppbära, mottaga och kvittera alla bildningsnämndens i
saken tillkommande handlingar för att kunna verkställa bildningsnämndens
beslut om vite.
Fullmakten är giltig till dess att domen har vunnit laga kraft.
Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
2) Bildningsnämnden beslutar om föreläggande mot
Skyddad externt p.ga.
, personnummer
och
personuppgifter
, enligt 7 kap 23 § Skollagen (2010:800). Föreläggandet förenas
med ett engångsvite om en fjärdedel av aktuellt prisbasbelopp för år
2021 (11 900 kronor) enligt 2 kap 6-8 §§ Socialförsäkringsbalken
(2010:110).
Föreläggandet innebär följande:
3) Att
och
Skyddad externt
, har att inom sju dagar från att detta beslut delgivits
p.ga. personuppgifter
dem uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare till barnet
inställer sig till undervisning på
Tingdalsskolan/Björnås.
Beslutet kan överklagas och besvärshänvisning medföljer beslut vid
expediering. Förvaltningschef Annika Hoppe ges fullmakt att vid eventuell
domstolsprocess anhängiggöra utföra och bevaka bildningsnämndens talan i
detta ärende samt att uppbära, mottaga och kvittera alla bildningsnämndens i
saken tillkommande handlingar för att kunna verkställa bildningsnämndens
beslut om vite.
Fullmakten är giltig till dess att domen har vunnit laga kraft.
Expedieras
Akten
Vårdnadshavare

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

